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A hatalmas banktőke.

zetvagyonnak akkora részét tudták a maguk kezesélében összpontosítani, hogy --e
roppant nagy tőkehalom következtében a
^ Nagy pénzintézeteink mérlegei
és
saját erejüknél és súlyúknál fogva ellent
zárószámadásai egymásután megjelennek
tudnak állani a viszonyok bármily válto^ valamennyi nagyszerű fejlődés, kitűnő
zásainak. Bármennyire viharzik is körüéletmenet, rengeteg tiszta nyereség képét
löttük a válság pusztitó széle és bármenyfutatja. E g y v>lyan időszakban-, amikor
nyire -tornyosuljanak is jobbról-balról a
az
ország gazdaságát veszedelm-es válság
I gazdasági krizis hullámai: a mi nagyPusztította, amikor valóságos
hitelkrizis bankjaink sziklaszilárdan állanak a veszeSzántott végig közgazdaságunk területén delemben és- rajtuk, mi-ként a jégtörőkön
es
amikor fizetésképtelenségek és csődök, a rohanó jégtáblák, megtörik a krizis ereje
^zámtalan gazdasági exisztenciának
ve- és pusztító hatalma.
itek véget: a nagy bankok é s takarékNagybankjainknak ezt a nagy, konszoliPénztárak ime még mindig nagyszerűen
dált, biztos és minden viszonyok
között
Operáltak.
helytálló hatalmát lehet féltékenységgel és
.
Ilyen beállításban szoktuk egy idő irigységgel szemlélni, ami a nagy tőkének
a
, 'átni és hallani a nagybankok -műkö- mindenütt természetszerűleg -kijár, de nem
v e k és politikájának kritikáját. Az a szabad -etikai fogyatkozásul betudni pénz^^beszökő ellentétek prosperálása és a intézeteinknek. Etikai, erkölcsi értékfogalgazdaság vergődése között kétségt-őle- makkal egyáltalán nem lehet operálni a
ül
fennáll. Csakhogy ez a beállítás, ha pénzintézetek működésének bírálatában, a
n
m
,
> rosszindulatú, de teljesen téves, miként általában a közgazdasági és üzleti
j ^ ' s , a nagy banktőke ma már nálunk életnek sohasem kritériuma az erkölcs.
'ojyani hatalmas tényező, hogy biztos Talán erkölcsösebb volna a nagybankoka
' P]ait megingatni semmiféle konjunk-tu- tól, ha ők is, beletörődve a közgazdasági
jj, V a ? y mostoha körülmény .többé nem helyzet nyomásába, a rájuk bizott tőkék
^ Pes. A nagybankok végre nálunk is any- megfelelő gyümölcsöz-ését abbanhagynák,
y r
olyan hatalmas avagy őket a gazda-sági romlás szélére jut ' a konszolidálódtak,
*et halmoztak f-el üzletpolitikájuk
kó- tott vállalatok és cégek felsegitésére fordír s á g a és megbízhatósága által, a nem- tanák és ekként megsemmisülésnek tennék

Szeretlek.
Irta: Kosztolányi Dezső.
f ^ s i t nagyon- nehéz volit meghódítani,
let ^ í ^ k i n t az utcasarkon vártam, egy üzib^ T^abflaika előtt. Sok-sok tükör ifényéracrv^Kott. Nyolc ivlámpa viharos erővel
-boffi? 011 rá. Ebben az ezüst folyadékban
"jjato
' é s ráipadtan lubickolt, vérszegény
S2 a
?! ®okiat és tűket táncoltatva. Váaz . e 5. s ' k ö zben gyakran gondoltam, ihogy e z
sé im-i V
teszi
őt meddővé é s közönyöskny o a ; m e s ö k -tündéreit a részvétlen 'holda t ' Zeret tem- volna felébreszteni ben-ne a
^ózsi; n - e trásztorköltaményt játszottam.
Pa-rfíin
Hkatos borhornW a-d-tam neki,
é s riitika
5
t a g o k a t . Aztán csikgö ükfu , k a l h-izedeg uem a rülének, -remerázzam
nyúltam a- karjáilioz, hogy fela k;is
eszi
merev tündért, aki benne
5 S2«m-i>iliiá.kikaíl, öntudatlanul aludt.
JíV este végre azt mondta:
Szeretlek.
p
L
Z0 ír..
:
'Z
S7JÁ
én-n a m
rázes ivben -rakétázott fel a
Plafol
a. Minden szobámon keresztül ka& ? n V l sszhaogzott"X gitár," amidy fekete
" ysz allagon lógott a -falon, hirtelen öszttiosoi, n,t ' a dédapám komoly képe a falon
-tő], a Y0Km -kezdett, a hóid pedig az örömfetáztól egész éjszakai nem feküdt le.
a kajl .'la'P megint eljött. Alázatosan -letette
, J d t ' kisimitotta szűk homldkából a
'"ujtineséket és -azt mom-d-ta-:
r . Szeretlek.
^ZáKain vártain a folytatást. Az. apró

leánynak -minden roppant újság volt. Szemöldökei magasra szöktek és maga is csodálkozott, hogy olyan- boldog. A téli esték
zsolozsmaszenü csendjében vert az ő kis szive. A békés- iditlen, -a mély és sárga teáin- pedig forrón- libegett a -szereflime, mint a rumiláng. Ha erről- a merev é s dacos szájról hallottam a vallomást, elöntött a mámor, pirosra gyulladt a fülem, félreverték a 'harangokat s -k-ünn az utcán trombitálva, lobogó
fáklyákkal, süket zajjal- nehéz tüzólfőkocsik
váigtat-tak végiig.
Egész télen taintobt a -viszony. A színház utáni esték izgalmas -lázban lobbantak
él. De -aztán, -kitavaszodott. A -télikabátot
naií-talinba tetteim, a ja-pán kályhaellenzőt, a
mély annyi csókunkat bámulta, kivitettem az
előszobába, a nehéz bársonyfüggönyöket fehér csipkékkel, cseréltem föl és ebben- -a változásiban- valami uj-ság szükségét éreztem.
Rózsi pedig még -mindig azt mondta:
— Szeretlek.
A szókincse nem nagy, — gondoltarm
magamban — és -eltudok képzelni valakit,
aki -ezt egy kissé változatosabban fejezi ki,
de egyszerű kedély és ezt meg -kelti becsülni, -hü és ez a fő. Lassanként mégis szökni
kezdtem a találkáról. Udvarias levelek-ben
-takarodót fújtam. Különböző hosszú és fontos utazásokról beszéltem. A leány mégi-s
mindennap -eljött. Éjfél után érkezett, otthonosan leülit az ágyra és a kemencébe meredt.
— Mi -uijság? — kérdeztem kelletlenül.
— Szelellek.
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ki? Lesznek talán, akik -ezit erkölcsösebbnek vélik, mint a nagybankok által rossz
időkben követett tartózkodó és óvatos hitelpolitikát. De hogy az ország általános
közgazdasági érdekeinek ez nem válnék
hasznára, hogy az utolsó mentsvár, a minden körülmények között biztosan megálló
nagybank megingása mindennél nagyabb
veszedelem volna a közérdekre és a közgazdaságra nézve, az kétségen felül á l .
Távol l-egyen tőlünk, a nagybankok
tevékenységének dicséretet zengeni. Igenis, vannak hibáik, látjuk azokat mi is é s
alkalomadtán el is Ítéljük őket. De hogy az
ország gazdasági életének gerincét és ma
már biztos talapzatát képező szervezett
banktőkét ép abból a szempontból r-osszalólag bírálják meg, hogy ez a tőke sziklaszilárdan megállja a helyét és a nemzetvágyon e e v tekintélyes részének — akár a
részvénytőkét, akár a betétet, akár az
egyébként rájuk bizott vagyonokat veszszük — nagy és biztos gyümölcsözést tud
juttatni: ez egyenesen közgazdasági vakságra vall. Igenis, mérhetetlen előnyt
nyújt az országnak és a közgazdaságnak
ÍZ, hogy vannak nagy pénzintézetek, ame'yekr'c biztonsággal, a kétség legkisebb árnyéka nélkül lehet épiteni. Igenis, előnyé*e válik az országnak, ha a nagybankjaink
egymásután fényes mérlegekkel jelennek
— Igen. Ezt már hallottam. Most mondj
valami mást.
Rózsi -erőlködött, köhögött, fészkelődött
az ágyon- és aztán elpityeredett. N-em tudott -mást mondani. Csak ezt az egy szót
tudta. Mint ahogy egy zsarnoki, álmatlan
csecsemő folyton ezt ismételgeti: „Anya".
— Buta vagy, Rózsi, — mondtam szsíiden és melankóltiikusan. — Menj haza.
Másnap reggel levelet kaptam -tőle. A
paplanomra hozták kora reggel, -min"hogy
expressz -adta föl. Türelmetlenül bontottam
fel. Azt hittem, hogy végre megsokolta a durvaságomat. a- hidegvéremet é s a szakítást
adta tudtul. A levélben egyetlenegy szót irt,
óriási, gömbölyű betűkkel :
— Szeretlek.
Keringett velem a világ. Mit tegyek?
Ez az ártatlan é s banális szó, amely eleinte
sáfránya és illata volt az életemnek, most
hatalmasan, borzasztóan imponálóan- beléje
furakodott, uralkodóvá lett é-s elöntött mindent, -beszívódott a ruháimba-, a bútoraimba,
a könyveimbe, -mint egy olcs-ó és émelyítő
parfüm s nem volt szabadulásom tőle. Ahová tekintettem, mindenütt az ő nyoma. Egy
párna a pamlagon-, amelyre kék selyemmel
hímezte rá a végzetes -szót. A falfestmény
tőle váló, a szivartárcám az ő emléke, a
zsebkendőimbe, az ingeim-be ő varrta Ibelle a
monogrammot. Alapjában ártatlannak látszott ez a céraaszáil-háüó. Mosolyogva gondoltam az ő igénytelen fejére és a szért, melankól-ikus szem-ére, amely mély voflt é s szomorú, mint egy szimbolista költő, vagy egy
cíkör szeme. Inkább szántam, mint haragúd-
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meg a viliág előtt és ezzel dokumentálják
a külföld pénzpiacainak, hogy ebben a sokat ócsárolt országban még nem pusztult
el minden, mert vannak a nemzeti tőkének
olyan hatalmas gyüjtőmedencéi, amelyek
ezt a főkét minden körülmények között és
minden időben konzerválni é s megnövelni
képesek. Az ország nemzetközi
hitelének
ezek a hatalmas nagybankok a megteremtői és fentartói és ha szelíd moscílyra fakadunk is a nagy pénzintézetek szokásos hazafias öndicsekvésein, még sem tagadhatjuk, hogy igenis végeredményben nemzetgazdasági missziót teljesítenek ezek a mi
nagybankjaink, dacára annak, hogy ők
minden időben, derűben és borúban egyaránt és még akkor is, amikor körülöttük
pusztul és szenved a közgazdaság, fényes
üzleteket csinálnak, rengeteg nyereségeket
érnek el és nagy osztalékot fizetnek. Hogy
a banktőke kapzsi, hogy mentől többet
akar keresni, hogy meg akar sokasodni és
fiadzani: az egyenesen a hivatása.
De
hogy a mi bankverzéreink ugy meg tudták
alapozni az intézeteiket, hogy azok ma
nemzetközi viszonylatokban is számottevők és tekintélyesek, az feltétlenül nagy
érdem. Ezek a mi nagybankjaink azok,
a
melyet teljes pénzügyi függőségünket nemcsak Ausztriától, hanem a külföldtől is, ha
nem is megszüntetni, de legalább mérsékelni voltak képesek. Egy évtizeddel ezelőtt még legnagyobb pénz,intézeteink is ott
kullogtak valahol a nagy bécsi bankok árnyékában, jóvál hátrább ezek mögött. Ma
pedig a helyzet az, hogy a monarchia 12
legnagyobb pénzintézetei
sorában 4 magyar
szerepel.

A csanádi püspök
négyezer hold földje.
— Megveszi Makó város.

-

lió korona maradjon fenn függő adósságként.
7 százalékos kamatozással, a 2.600,000 korona kiegyenlítéseit fogadjon- -el a püspök jelzálog kötvényeket.
A fölajánlandó vételár szerint a szántóföld hokija 1200 koronáira* a legelő és kaszáló holdja 400 koronára van kontemplálva és kiszámították, hogy az elérhető -maximális haszonbér, amit a város kaphat holdanként átlag 60 korona, imig a városnak a
tőke és kamat törlesztés mlni-muim 65 koronáiba fog kerülni, vagyis a fentem 11 tett feltételek mellett való vétel- esetén- közel- 15.000
koronát ráfizetne a város minden évben. E
ráfizetés ellenében viszont más utón közvetve ,a birtok terményeiből annák Makón váló
forgalmából s az adózás -remélhető ennek
az -évi -deficitnek, ha nem is egészben, dc
részben való megtérülése.

(Saját tudósítónktól.) Mint annak idején
-m-egirtuk, Makó város képviselőtesüliete bizottságot küldött ki, hogy a csanádi püspökség kopáncsi 4000 holdas birtokának megvételére fett ajánlat ügyét tanulmányozza, és
tanulmánya eredményéről -tegyen jelentést s
egyben előterjesztést a birtok megvételét -illetőleg.
Ez a bizottság részben eleget tett megbízatásának és tanulmányozta az ügyletet
olly szempontból, hogy annák megvétele esetén -milyen jövedelmezőségre számi-thatna a
város, illetve hogy mily vételárat s imilry feltételek mellett kínálhat érte Makó városa.
• A bizottság tegnap tartott értekezletén
összegezék a birtoktanalmány -eredményét
Az oroszok hadi készülődése. A Lokálés a bizottságban erősem kialakult a vétel ikedv, ímert még előre látott -ráfizetés árán is anzeiger jelenti Pétervárról: A legközelebbi
a birtok megvásárlása iránt tesznek javasla- napokban az orosz kormány a duma elé nag)"
tot.
szabású hadügyi programot terjeszt, amelybe"
Tény az, hegy Glakfelder Gyula püsa hadügyminiszter nagy hiteleket kér. A mipök nagy hajlandóságot mutat a bi-rtok eladására, mert az első ajánlattétel- allkakná- niszterelnök igyekszik ehez a programhoz többva! 4.800,000 koronára tartott vételárat le- séget szerezni és már tárgyalt is ebben az érszállította 3.900,000 koronára-, vagyis első telemben az oktrobista párt tekintélyes tagjaiiníirádára 900,000 koronát leengedett. Tudnivaló ugyanii-s, hogy a föld-mi veié sügy-i -mi- val. — A Novoje Vremja jelenti: Szuhomllno*
hadügyminiszter a legközelebbi napokban fonnisztérium részéről, becsülték a birtokot.
A tegnapi bizottsági ülésen, mélyen Ga- tos titkos javaslatot fog a duma elé terjesztem,
lambos Ignác dr. polgármester elnökölt, be- amelyben jelentős hitelt kér a nagy hadügyi
ható vita után azt határozták, hogy a birprogram keresztülvitelére. Mint másrészről hke
toknak 3.600,000 koronáért való megvásárlása iránt tesznek javaslatot képviselőtestü- jár, a hitel arra fog szolgálni, hogy 3 uj hadletnek. Ez elég kom-oíly ajánlat, amennyiben testet létesítsenek a nyugati határon megfelel5
ily nagy ügyletnél 300,000 korona nem .nagy tüzérséggel.
differencia. A föltételekre vonatkozólag pedig azt javasolják, -hogy a vételárból 1 mil-
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taim rá. Diplomata-módon próbáltam lefegyverezni. Zsiros é-s nehéz húsokat etet-íem vele. H-izlal óik-urára fogtam, hogy elus-Mjon és
-elvessze az ábrándosságát.
— Egyél, — kiáltottam rá.
A leány szorgalmasan evett. Két hónap
:múlva gyönyörűen kigömbölyödött, nehéz s
kényelmes lett, min-t egy kacsa, de a zsiros
és maszatos szájával is azt suttogta:
— Szereíí-ek.
A sdrás fojtogatta a torlkom a-t a dühtől,
az unalomtól, a kudarc mérgétől. Egy radikális soványi'tó-'kurára gondoltam, de -nyomban föladtam. Világos, ho-gy ezt a leányt
c-'salk erő-szakkal lelhet lerázni a -nyakamról.
Az ajtót az orra előtt csaptaim be. A tlevételt
fölbon-ta-tilanui küldtem vissza. Azt Írtam*
hogy Kinába, Madagaszkárba kell utaznom,
Amerikába, vagy akárhová. Uj lakást vettem a város -másik részén-. Ettől kezdve aztán- nyugodtabb életem volt. Csendesen szívtam el az esti szivarom, teáztam, füs-töl'tem,
ábrándoztam, egyedül feküdtem Ce a tiszta,
-hideg ágyba -egy könyvvel, kicsit olvastam
és azután -elfújtam a gyertyát.
Rózsi el'tünt a föld színéről.
Már nyár volt, piros folltok remegtek a
levegőben, f-o-rró gyönyörben -táncoltak a fák
és a zöld bokrok s egészen elfelejtettem őt.
Egy n-ap-on azonban a vasalóné hazahozta a
fehér neműimet és amint -szétbontottam, ezer
apró cédula rebbent ki belőle
tolakodva,
iiesztően, kísértetiesen. Mindegyiken csak

egy szó. Az ő vallomása, az ő kezei,rása. és rettenetes, parancsoló, ellentimondásit
tűrő. A gesztusai biztosabbak. Szőke fejévelÚjra a nyornoman van.
Szivd'obogva mentem ki az -utcára. A fali (kisírt szemeivel és a sáros, fehér ruiháiv^
^
mellett jártam* mint a tol vaj, kikerültem a egy kegyetlen királynéhoz hasonlított,
kerteket, mert minden bokorban- őt sejtettem, némín és nyugodtan elfoglalja régi -birod3 '
-újra elfogott -a -régi félelem. Képtél-en helye- mát és leül az aranyos trón-székbe. Körűig'
ken találkoztam vele. A villamo-som láttam te resten feküdt az egész -természet és ém -f
-először. Hajnalban a kávéház előtt várt. Ha Átkozódni szerettem volna. Megátkozni' a'''f
kocsin mentem, -elém került, megelőzött, el- gikámat, a ravaszságomat, az egész f p ^
maradt, d-e a fordulónál megint osak fölbuk- mivoltomat és megragadni őt, kilódi-tani
kant kevélyen* dühösen, :kaffogva az indu- szobából, elűzni azokat a szelemeket* airt
lattól, mint egy eb, amely a küllőket harap- •lyeket -oly -könnyelműen idéztem föl. D e
ja. Üldözött. Éjjel egy magányos -sétámon a némasága parancsolt. Hozzáhajoltam és
ligeti fák közt láttam távolról* Mindenütt ott szólni kezdtem. Rózsi nem felelt.
— Mi van veled? — kérdeztem.
völt, mintha ezer példányban- sokszorosítotHogy -dobog a szived. Milyen nagy a -sZ
ták volna.
,,,
Nem-sokára egy széles, lompos tortát med. Szegény, szegény leány . . .
Rózsi leült a díványra és a képeket
küldetett a elmemre, amilyent vidéki lakodalmakon látni. A tortán -teljes nevemet ol- te. Pityergő száján csendesen vajúdott va-'
mi. Csücsöritette a -száját, ráncolta a szeato
vashattam piros cukrokból kirakva.
— Ez tűrhetetlen* — ordítottam- — ez dökeit, mintha valamit akart volna monda
egy újságot, amit sóhase hallottam s
őrület, ez pokol! . . .
Rózsi azonban néma volt. Egy sztráj- szerre felém fordult. Aztán reám tekhp%
koló büszkeségével állott eléim szótlanul, kö- talán, hogy magánya titkát közölje valem^.
zönyösen, várva a szavam. Én se szóltam. A sok csatakos, szomorú nap emlékét s az te örömét beleolvasztva egy ujveretü,
sorsa bíztam magam.
^
Egy -novemberi éjjel, mrkor hazamen- kus szóba, die — ugy látszik — nem
tem, a sötét folyosón, várt, a -korlátra dőlve, •ezt a szót és inkább néma maradt.
zokogva.
Szelíden segítettem n-eki:
— Szeretsz?
Reszkető -dühvel, de egy kissé ellágyulA leány dühösen, boldogan, zokogva
va és kíváncsian is, bevezettem a szobámba
s -meggyújtottam a gázt. Ijedve néztem rá. áltotta:
Ez a semmi leány, mintha megnőtt volna. A
— Szeretlek! . . .
lámpa loibogásáiban magasabb volt, mint én

isii, iffcsn i szpi M mnÉ ni s
ilMn Szeneden, ^ i r i ^ r
első kézből, nagy választékban csakis az
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A pénzügyi tanácsos
a beruházási programról.
(Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bizott'Ság péntekem délután mégy órakor ülésezik.
Régen volt a bizottság tanácskozása aranyira
jelentőséggel teljes, untait 'most. Érthető tehát, hogy a közvélemény fokozott érdeklődéssel tekimit a bizottság, határozatai elé.
El ileihet mondani, hogy ez az ülés vara
hivatva megszabni, azokat a kereteket, amelyek között a város fejlődése a közeljövőben
haladrai fog. Balogh Károly pénzügyi tanácsos sok alapossággal é s körültektartéssel
"feszült előterjesztése bő anyagot szolgáltat
a
komtolly vitához. Félsorolja 'ez az 'előterjesztés mindazokat a közmüveket, amelyek
létesítése a város elsőrendű érdeke é s a hatáság eminens kötelessége. Három csoportba osztja a pénzügyi tanácsos ezeket a közmüveket: a z elsőbe azokat, amelyeket ebben
évben, föltétlenül létesíteni kell; a 'másod b a , amelyek létesítését szintén 'ebben' az
cvbem kellene megkezdeni'; a harmadikba a
v
aros közönségének azokat a szintén elsőteradü követélményeit, amelyeik kiölégitésér
Te
a tanácsos rar szerirat ima alig vaui' lehető'tág- Az első csoportba foglalt1 közmüvek
h^igépj'tiése 4.300,000, a má'sod,ik csoportba
ío
g!lalitaik megépítése 10 imiii'.lió és a Ihamma^ csoportba, foglalt közmüvek megópitése I
^•100,000 koronát igényel, összesen tehát
""tégy 37 millió koronára lenre a város^ szüksége aihoz, hogy megépítse rolnidaz
°k,at a közintézményeiket, amelyekre már
tág megérett; amelyek 'létesítését joggal várJa
a közönség é s amelyeket — a g y látszik
'Szükségeseknek hirdet maga. a hatóság
1s
* ő pénzügyi bizottságba és a közgyűlésre
e
hát az ,a jelentős és korszakos, föladat háJ f , hogy ímegFl'lapitsa, hogy a méltányos
«tételek melléit megszerezhető kölcsön keret
fn belül mely intézmények
létesíttessenek
0Ször
- Az ügv nagy bordereiére való tekira' tál szükségesnek látjuk a pénzügyi taraá& s
terjedelmében
v °' cilöterjesztésének egész
totá leközlését.

tésileg biztosítani, — egyidejűleg adjon, feli
hatalimazást a törvényhatóság közgyűlése a
város tanácsának, hogy az igy megállapított
beruházási tőkét kölcsön utján szerezze meg
és a kölcsön feltételeit elfogadás végett a törvényhatósági bizottság elé terjessze be.
Az 1914. évben hala&zthatlianul a következő hiteteket szükséges kölcsön u t j á n fedezni:
j
|
|
1. A tüzérlaktanya építési
költsége
2.200,000; 2. az 1912. évi burkolási ideiglenes
kölcsön visszatérítése a fogadalmi templomalapnak 700.000; 3. a vasúti palotának pótkölcsöne, visszatérítendő a zenede építési
alapjának 300.000 ; 4. a vágóhíd végleges kiépítésére 350.000; 5. a zeneiskola pótkölcsöne
300.000; összesen: 3.850.000 korona.
Ezen kölcsönhöz még hozzá számítandó
a beszerzési költség, árfolyam veszteség, illeték stb. 450.000; lenne a felveendő kölcsön
összege: 4.300.000 korona.
H a ezen kölcsön felvétetik, a költségve 1
tésben gondoskodni kell 5.42 %-os évi annuitás fejében évi 233.060 korona fedezetről.
Nézetem szerint a most felsoroltakon kívül, még a folyó éviben megkezdendő lenne:
6. A város általános csatornázásának kiépítése, e munkához a tervezet szerint szükséges 6.000.000 és ezzel kapcsolatban az egész
városra kiterjedő magasnyomású vízvezeték,
ennek költségére szüksége® mintegy 3.000.000,
ezen két közmű létesítésére szükséges tehát
9.000.000 korona.
Ehhez még liozzá számítandó beszerzési
költség címén 1.000.000; tehát a 6 tétel alattir a lenne a felveendő kölcsön
összege
10.000.000 korona.
Ha ezen kölcsön is felvétetik, a költségvetésben gondoskodni kell 5.42% évi annuitás fejében, évi 542.000 korona fedezetről.
Az 1—6. tétel alattiak megvalósításához
tehát összesen kellene 14.300.000 korona kölcsön, amelynek anniutásai fedez éttere 50 éven
keresztül keli biztosítani költségvetésileg
évi 775.060 koronát.
(A fedezet.)
Fedezettül sfeolgállnáraak ezen hitelszükségletekre a következő tétetek:
1. a tüzérlaiktanya évi bértéritménye
110.000; 2. a 700.000 korona burkolási kölcsönre már előirányozva a költségvetésben évi
35.000; 2. a vasúti palota pótkölcsönére már
előirányozva van térbés gyanánt 18.000 ; 4.
a vágóhíd végleges kiépítési kölcsönre nincs
^ K z előterjesztés e z :
u j fedezet, remény van több bevételre; 5. a
21 . 'hch-htetes Tanács'! Az 1913. "február hó zeneiskola építési pótkölcsöne a jövedelem, - e n .érkezett 8876—1913. szám alatti hiva- ből ímegtérül 18.000; 6. a csatornaép'tósd
tolentésben. előteriesztés tétetett a város, költség felerésze 3 millió korona után a laszüíkteiges beruházási kölesönök mag
kosság fedezne évi 180.000; a vízvezeték épísa iránt.
., irr .. 7 \ tési költségei vi/z díjban megtérül ne évi
kivetéssel 180.000. Ezen két közműnek kezelé. Az általánosan érzett nyomaiszto _gaz
ida
«ági helyzet és válságos pénzügy* vrszo- si, fentartási és üzemi költségei még ezen
byok hatása alatt Szeged város közönsége felül viselendő a lakosság által, évi kivetési
^ 1913. évben csupán a tehető l e g ^ u k s é - hányad alakjában. A .közköltségvetésben 3
f t á l b beraházásekat végeztette, atr.etetek et milliós kölcsön évi annuitására előirányozva
összesen:
I haladó élet mnlhafaitlamdi megkövetel és van már 145.000; lenne fedezet
beknek céljaira a rendelkezésiek alatt levő 686.000 korona.
tákékbal az 1913. évben 1.217.882 korona hiTehát a 775 000 korona szükséglettel szemgj^eugedélvezett,
hitelnék
kamatait ben jelentkezik hiány 69.060 korona, amely
.w.T-11,
íaimelv
NlllClV
Oll'
a költségvetési összjövedelemnek terhére ességvetésileg biztosítottuk.
nének.
. Ezen iratézkediésekikel a város kozonse
Ezzel (azonban nincs kimerítve a kölcsön
a közzel szemben támasztott
/ogos
igénye kielégítést nem nyeM s ma már egy teljes pénzügyi hatása a költségvetésre, mert
[e hansosahkan követeli mindazon
intézmé- a fedezetek csak akkor lesznek esedékesek,
nyeknek mielőbbi létesítését, amelyek a kivi- h a a létesítmények teljesen elkészülnek és
használatba vétetnek, addig pedig kamattelre megérettek és előkészítve
vannak.
veszteség terhei a város költségvetését, a
(14 millió 300.000 korona.)
kamatveszteség fokozatosan emelkedik az
követelésekkel az anyagi tehetőség építési költségek teljes kieigyenllitéteiig, s
számolni kell és nézetem szerint ille- csak az szünteti meg, amikor az előirányzott
nZ(J* "tán meg kell állapítani sorrend szerint fedezet esedékessége előáll.
s
hf- .[ftesitményeket,
amelyeknek
megvalóJelzem azt is, hogy ,a költségvetésileg
még
f°Onáldozatok árán is hozzá kell előirányzott 3 millió kölcsön évi 145.000 ko19U
V i t í l !olyó
- évben; meg kell állapi- rona annuitásával szemben 1914. évre a fel
továbbá az ezek céljaira szükséges töke nem használható tőke kamatjövedelme gyas ^ i J t á L — a tőke törlesztésére és kamataira nánt 120.000 korona bevétel irányoztatott
fedezetet- és mondezeket költségvoeft.

(Ujabb 12 millió korona.)
Ezen (beruházásokon kivül még kieJégitetlen marad a város közönségének igen sok
elsőrendű követelménye, amelyeknek kielégítésére ma alig van lehetőség. Ezek közül
felsorolom a következőket:
1. Uj kórház építésére
4.500.000 K.
2. Vásárcsarnok
1,500.000 K.
3. A tanyai vasút
2.000.000 K.
4. Elemi iskolákra
900.000 K.
5. Második városházára
1.500.000 K.
6. Az 1914/16. kövezési hitel 1.700.000 K.
Összesen: 12.100.000 K.
A közel jövőben kell még pénz a fogadalmi templom és tartozékainak befejezéséhez, a téli kikötő-rakpart stb. városfejlesztési
program megvalósításához. Tisztelettel 'kérem a tekintetes Tanácsot:
méltóztassék a pénzügyi bizottság meghallgatása után a közgyűléssel megá'lapittatni a felveendő kölcsön összegét, célját és
fedezetét.

Kereskedelmi kikötőt
kérnek Szegednek.
— Ankétet hív össze a tanács. — Fölírat
és monstre-küldöttség a kormányhoz. —
(Suját tudósítónktól.)
A városi tanács
ma délelőtt tartott ülésében' Szeged kereskedelmi: forgalmának a kiterjesztését célzó
előterjesztést tett Balogh Károly pénzügyi
tanácsos. Az előterjesztés kapcsolatos a 'téli
kikötő 'ügyével, amelynek létesítése érdekéiben' a közigazgatási bizottság néhány nap
előtt intézett 'föliratot a kereskedelmi miniszterhez. Balogh Károly javaslata most fordít
egyet a dolgon és azt alkarja elérni, hogy
ha már kikötőt kap Szeged állami támogatással, akikor a kikötő necsak téli kikötő legyen, hanem állandó kereskedelmi
kikötő,
amely a tiszai hajóforgalmat különösen a balkáni államok felé irányítaná.
A téli kikötőt határozottan megkapná
Szeged. A tervek már régen készen vannak
s a főlidmivelésügyi miniszter is jóváhagyta
azokat. De máskülönben is a legkedvezőbb
utón, halad ez az ügy a megvalósulás felé,
mert a magyar államvasutak szegedi beruházásai következtében óriási mennyiségű
földanyag szabadul majd föl, amit a téli kikötő 'feltöltésénél fel lehet használni. Amint
azt a mérnökség korábban kiszámította, körülbelül egy millió köbméter föld szükséges
a télli kikötő feltöltéséhez és ha egy köbmétert a szokásos ár szerint, egy koronájával veszünk számításba, akkor is kerek egy
millió koronát takarít meg a város.
Ezeik álapján tehát — mondotta Balogh
Károíly — föltétlenül szó lehet arról, hogy
ne Kéli, hanem IhatalimaS, állandó kereskedelmi kikötője tegyen Szegednek. Nemcsak
a város kereskedelmének érdeke ez — mondotta — hanem érdéke az egész Délvidéknek is, különösein azért, mert Magyarország
déli részei produktumaikat olcsó vizii utón
eljuttathatnák a balkán államaiba. Minden
természeti előfeltétel megvan Szegeden, csak
beruházás kellene.
Ami után most a téli kikötő létesítésének a részleteit illeti, a javaslat e r r e vonatkozólag azt ajánlja, hogy a kikötőt ugy építsék meg, hogy a z bármilyen mennyiségű
áru raktározására' é s elhelyezésére alkalmas
tegyen. Ez a javaslat szer tat rendkívül előnyös lenne Szegedre, mert nagyban előmozdítaná azt, hogy a 'kereskedelmi kikötő közelében nagyipari és gyári vállalatok keletkezzenek. Ilyen módon Szeged sokkal intenzivebben vehetne részt a keleti forgalom ver-
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senyéiben, mint -s.dk más d-éJivúdiétó város és fog-e annyira tolongani a félszeg raj-o-ngásu
hamarosan a -délvidék ke-reskedeími ©mpó- nők tömege, hoigy a színház .annak idején rá
ne fizessen a kockáztatott sikerűnek ígérkeiriuimává nőHi-etmé ki ima-gát.
A tanács Balogh Kárc-Ly javaslatára el- ző vállalkozásra? -Aligha.
A színigazgatónak a tanácsihoz intézett
határozta a következőket: ankétet hiv öszmai
beadványát itt közöljük:
sze az érdekelt kereskedelmi és- iparoskörök bele vonásával-; meghívja az ankétra a
Tekintetes Tanács!
szegedi Kereslkedielmii -és Iparkamarát, az OrAlulírott színigazgató tisztelettel kérem
szágos Raktárházak igazgatóját Budapest- a tekintetes Tanácsot, hogy Psyilander Walről -és a Raktárházak szegedi exponensét, demár világhírű dán anoziszinészt ós társuKozma Marceit, a Lloy-d vezetőségét, a Sze- latát „Dalbong báró fogadása" cinorii 6 képből
'ged-Csongrádi Takarékpénztár igazgatósá- és pedig három színpadi énekes és három
miozi képhői álló k inema-szkeeesbeu március
gát, Back Bernátot, Biedl Samut, Milkó Hen- hó folyamán két -napon naponta esetleg -két
rik -és fiait, Wimmer Fülöpöt é s végül a vá- előadásban felléphessen és ho-gy ezen előadáros két országgyűlési 'képviselőjét. Elhatá- sokra a jegyek á r á t száz százalékkal
fölrozta -továbbá a tarác-s, hogy az ankét tár- emelhessem,
A város közönsége köréiből is olyan sogyalásai alapján a közgyűlés utján föliratot
kan kerestek föl -ezen mindenesetre érdekes
fog terjeszteni a földmivelésügyi
miniszterművészi esemény szegedi bemutatása érdekéhez ia kereskedelmi kikötő érdekélben és Bo- ben, hogy bátran állíthatóim, hogy ezen venkor Pál heilyettes-poüigárimester indítványára dégszereplés a város szinházi közönségének
kimondotta még, hogy akikor, Iha ez a- kérdés közóhaját fogja, kielégit-eni. Viszont a műimáir eléggé érett lesz, a törvényhatósági bi- vész köztudomásúlag -magyarotszági mértézottság tagjaiból és az egész délvidék érde- ket meghaladó fellépti dijának magassága az
általiam lehető -legminimálisabbra szabott
keit kereskedelmi -és iparos társulataiból ala- helyáremelést jín-dok-alttá teszi.
kítandó monstre-küldöttséget
vezet
BudaA tekintetes- Tanács engedélye nélkül a
súlyos kötbérrel járó szerződést nem Írhatpestre a kormányhoz.
ván alá, tisztelettel kérem -fenti kérésem sürvilimuiuiiiiiuiiiiiuinnaimiiiiuiaEiiiiii
gős elintézését. Maradtam tisztelettel a tek.
Tanácsnak alázatos szolgája. Szeged, 1914.
február 19. Almássy
Endre,

SZÍNHÁZ, művészet.
Szinházi műsor:

P É N T E K : Pygmaleon, vígjáték. (Bemutató.) Páros i!-i.
SZOMBAT: Pygmaleon, vígjáték. Páratlan 1/a.
VASÁRNAP .öétuitán: Vereshaju,
népszínmű.
VASÁRNAP este: Pygmaleon, vígjáték.
Páros 8/;i.

Psilander jön!
(Saját tudósítónktól.) A mo-ziprimadonna, akit Budapest asszonyai és felsőbb leányai juttattak birnévrie mind-en határán túlmenő rajongásukkal, utba.n vau Szeged felé.
Amiint Almássy Endre színigazgatónak -a
városi tanácshoz intézett ós "alább közölt beadványából kitűnik, a szegedi színház ambicionálja, hogy a fórifiprimaidonnát saját kö-í
zönsége által is ünnepeltesse, ha mindjárt
kétszeres-ére emelt helyárak mellett is.
Nem kívánunk ennek az ötletnek érdiami
részével már most foglalkozni, -hiszen a színháznak joga van -olyan módon keresni a
boldogulás útját, ahogyan -legjobban -mcgközlitheti. Psilander ur és az a mozgófénykép-előadás, melynek keretében a dán kinomiüvész bemutatkozik, ugyan eléggé távol
áll attól a -kíulturhivatástól, melynek szolgá-j
latét bizonyos körök részéről annyira szeretik a színház vezetőségének imputálni, de
viszont köztudcmásu, hogy a szegedi színház
válságos időket él s ezért aligha irigyelné tőle valaki, ha Psilanderrel két telt házat csinálhatna.
Amiért megemlítjük mégis a dodg-ot, ez
az, ho-gy nem i,gérkezák -vala-má fényes -üzletnek a -tervezett vendégszerepeltetés. A szinigazgató azért akarja száz százalékkal 'felemelni a helyek árát, mert Psilander ur
olyan horribilis tiszteletdíjat kötött ki ana-i
gának — hír szerint esténként kétezer koronát — hogy a normális helyárak mellett őt
megfizetni egyáltalán nem is lelhetne. A vendégszereplő divatos férfiú művészete tehát
olyan áldozatokhoz vau kötve, aaniket a szegedi színház a -legnagyobb művészeik rn-eglyerése érdekében sem hozott soha Kérdés,

* Szoyer Ilona utolsó vendégjátéka.
Teljesen megtelt nézőtér gyönyörködött csütörtökön este Szoyer Ilona asszony vendégjátékában. A Katonadolog szines keretében búcsúzott
el a tüneményes hangú művésznő, kit a mi
nehezen felmelegedő közönségünk az utolsó
estén frappirozott hangulatban ünnepelt egészen
az utolsó felvonás [utolsó jelenetéig. Nagyon
kedves volt megfigyelni a folyton növekvő elragadtatást, mely Szoyer Hona érzéki szinü,
dus hanganyagának teljes ragyogását követte s
mely egyaránt szólt a vendég szeretetreméltó
játékmodorának és az izlés pazarló bőkezűségével kiállított toalettjeinek is. A közönség a
szinre való minden belépése alkalmával viharos tapssal köszöntötte a művésznőt, gakár
egyedül jött, akár nagy kísérettel; akár jelenet
változás alkalmával, akár zeneszám közepén,
— ami kétségtelen jele annak, hogy a jó
megjelenés fontosságát a színpadon igen sokra
kell becsülni. Olyan egyéni varázsköre van ma
Szoyer Ilonának, .amihez fogható általános
tömeghatást csak a kivételes nagy művészek
érnek el. Ez a néhány napos vendégjátéka a
legkellemesebb emléket hagyta hátra és a közönség szeretete mindenkor várni fogja őt
nagyobb zenei feladatok megoldására is. Az
operett előadása eléggé szines és változatos
volt; a jó kedvnek bőséges forrását nyújtotta.
Déri Rózsi és Antal Erzsi kiváió művészete —
a vendéggel együtt — olyan összeállítást nyújtott, amilyenre ritkán van alkalom. A zsúfolt
ház ki nem fogyott a lelkes tapsból.
* Bernstein drámája. Bemstein Henry
mint Párisból jelentik, Judith cimen uj drámát
ir, vagyis e darabjának cime is hatbetüs, mi
az irónak régi babonája. Az uj Bernstein-darabot a párisi Vaudeville-szinház mutatja be a
jövő évad elején.
* Szegediek és szabadkaiak kölcsönös
vendégszereplése. A szabadkai színházban
kilencedik előadása -lesz pénteken este a szezon fős-lágerének, a Mazlkiirály-nak, amelynek két parádés szerepében a szegedi színház
•kért tagja: Déry Rózsi és Solymosy -Sán-dor
vendégszerepelnek, akiket azzal a feltétellel
engedett át Szabadkára Almássy direktor,
hogy viszont Szegetlen legközelebb
Albert
Erzsi és Peterdy Etus fognak -fellépni a Moziikirályban.

* Pjgmaleon. A szinházi iroda jelenti:
Shaw -vígjátéka -teljesen készen v á r j a a holnapi bemutatót. A színház gondos szereposztásban hozza színre a Pygima,l-eont, amelynek
minden szerép-e egyébként is művészi f®"
adatokat ró a inegjátszóira. -Jelentős .alakításra v-an alkalma Talián Annának, aki miül
véletlen virágárus lányibél kiművelt urí
hölgy lesz; Körmendy Kálmánnak a fonetikus professzor alakjában; Haltai Jenőnek, a
ki ifényes karakter-szerephez jut, mint a virágárus lány cinikusan erkölcstelen apja!
Csáder Irénnek -a tanár anyja szerepében,
Miklóssy Margit egy angol- házvezetőnőt (játszik, Baráti egy indiai .ezredest, mig Edvi
Illés Márta, Pálma Tusi ós Mihó László aZ
elszegényedett -család gyermekei gyanánt jelennek meg. A szerepeik tehát a legjobb kezek
ben vauinak, mindenki a helyén, ami az
sikerét biztosítja. -Ehhez a sikerhez kétségenkiviül hozzájárni az is, hogy a Pygmaleon
fehér darab, -amit fiatal lányok is megnézhetnek.
Wied herceg: Párisban. Wied herceg
ma reggel hat -órakor Londoniból Páriába érkezett. A herceg találkozott Poincaréval, a
köztársaság elnökével és a külügyminiszterrel. A herceg csak néhány óráig t a r t ó z k o d ó d
a francia fővárosban és azután elutazott TJj*
Wiedbe. 'Még -nem állapították trneg, hogy a
herceg az albán .küldöttség -fogadása, előd
utazik-e Pétervárra.
Az orosz miniszterelnök külpolitikája-

Goremikin külső politikájáról egy kiváló orosz
államférfiú, aki miniszterelnök is volt. a következőket mondotta a Berliner Tageblatt pétervári levelezőjének:
— Semmi esetre sem lehet azt mondani,
hogy Goremiki kifejezetten németbarát, valamint azt sem lehet rovására írni, hogy Ausztriához és Magyarországhoz húzza. Azonban
egész bizonyos, hogy igyekezni fog ezekkel a

szomszéd államokkal jó viszonyban lenni. A"'

gliával és Franciaországgal szemben is sokkalta önállóbb lesz, mint elődje volt és elsősorban
a francia diplomáciának kell majd lemondania
arról, hogy a francia bankárok tömjénfüstjév®
vegye körül az orosz miniszterelnök külső P°"
litikáját.
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Az ásfetem készített -

ságáara kitűnően használható a valódi
tel nessi ismerhető, az eredeti fogakat
pótolják. Készítek toviböi arany kxteK®**^,
levehető arany hidakat jutányos árak
^
Vidékiek 12 óra alatt tesznek k i t í é s ^
milyen javítást 4 óra alatt tósziw*8AKTA ÁGOSTON t o & t t ® ^
«üs»ó-wtca l. u. £2EÖB1-

Hirdetések közlésére lege
szeriibb a Délmagyarorsi
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A képviselőház ülése.
(Ellenzéki kudarc a bizalmatlansági Indítvánnyal. — Beöthy, Tisza és Berzeviczy
beszéde.)
(Saját tudósítónktól.) Az ellenzék bizalmatlansági indítványának mai képviselőházi tárgyalása minden politikai jelentőség nélkül volt. Az indítvány indokolása
felölelte mindazon pontokat, melyeket az
ellenzék parlamenti harcok folyamán már
több alkalommal felhozott, nem lettek alaposabbakká azáltal, hogy őket
Mezőssy
Béla bokrétába kötötte. Igen jó hatást tett,
hogy Beöthy Pál elnök be sem várva Mezőssy beszédét, sorra vette az ellenzék állítólagos sérelmeit és konciliáns hangon
'kimutatta azoknak alaptalanságát.
Tisza István miniszterelnök szintén
szolgáltatott néhány argumentumot annak
igazolására, hogy az ellenzéknek nincs
igaza akkor, amikor az elnökséget velük
szemben pártossággal vádolja meg. Sőt a
kormányelnök éppen azt igazolta, hogy az
elnök igen nagy lojalitással védi a kisebbság szólásszabadságát.
Az ellenzék mai akciójának belső jogosultságát zajos jelenetekkel
igyekezett
Pótolni és különböző személyes természetű
felszólalásokkal közel négy órát át foglalkoztatta a parlamentet.
A személyes természetű vita érdekes
incidense volt Berzeviczy
Albert beszéde,
akit egy idő óta az ellenzék előszeretettel
Hmad. Nyilván azért, mivel nem veti maWt ,a kisebbség karjaiba. Berzeviczy ma
'ftn energikusan felvilágosította az elleneket, hogy ne várjanak tőle támogatást
az
ok, akik a mai sajnálatos helyzetet tula
Ídonképen felidézték.
AZ ULES.
Szász Károly elnök öt perccel tizenegy
előtt megnyitja az ülést.
Nagy Sándor előadó beterjeszti a zárósfemadási bizottság jelentését az 1912. évi
ferószámadásról.
. Az elnök jelenti, hogy Beöthy Pál a képfoselöház elnöke napirend előtt való fölszóla^sra kért engedelmet és hogy neki az engeQ
eimet meg is adta.
0ra

AZ ELNÖK NYILATKOZATA.
Beöthy Pál, a képviselőház elnöke, a r r a
í1'10 tekintettel, hogy ellene bizalmat! ansá111
hitványt adtak be, a Házat
tájékoztatni
Va
y nja e kérdésről. Igy legalább a bizab
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aki folyton zavarja a tárgyalást, a Ház a
mentelmi bizottságihoz utasítja. (Folytonos
zaj.)
Az elnök: A szónok tagja annak az elnökségnek, amely ellen bizalmatlansági indítványt adtak be, a Házmak tehát kétszeres kötelessége őt meghallgatni.
Beöthy Pál: Készséggel tettem eleget
annak a fölhívásnak, hogy tagja legyek az
elnökségnek. Készséggel vettem részt az
enyhébb eszközök alkalmazásával is Návay
Lajos elnöksége alatt. Amikor az ő kísérletei meddőknek bizonyultak, készséggel vállalkoztam azoknak az erősebb eszközöknek
alkalmazására is, amelyeket alkalmazni Tisza István kezdett meg, hogy a Ház munkaképességét visszaszerezzük. Az elnökség minden tényéért nemcsak vállalom, de követelem
is a felelősséget. (Folytonos zaj). Elnöktársakn óhajtására ki kell jelentenem, hogy az
egész elnökség szolidáris velem. Áttérek ezután az indítvány egyes pontjaira. (Nagy
zaj.)
Rakovszky István: Érdemileg nem lehet
tárgyalni az indítványt! Micsoda dolog az,
már a megokolás előtt vitáiba bocsátkozni!
( Folytonos zaj.)
Beöthy Pál: Értsük meg egymást! A fölött méltóztatnak nyugtalankodni, hogy ón
most nyilatkozom e kérdésekről. Az indítványt már tegnapelőtt átnyújtották nékem.
H a én előre szólalok föl, módot nyújtok az
indítvány megokoló képviselő urnák arra,
hogy tisztábban lássa álláspontomat. (Foly-i
tonos zaj.)
Felkiáltás balról: Az a kérdés, hogy az
elnök kapott-e a lopott pénzből, vagy sem?
Beöthy Pál a háaszatólyokból azt magyarázza, hogy az elnök megválasztása szabályszerűen ment végbe és hogy a bizalmatlansági indítványnak erre vonatkozó része
alaptalan. A választás ideje alatt természetszerűen senkinek sem lehet megengedni a
fölszólalást, A másik vádpont az, hogy az
elnökség nyíltan szolidaritást vállalt a junius 4-én elkövetett házszabálysértéssel, Szóló ebből sohasem csinált titkot. Amikor a
nemzeti védelemnek már tizenöt óv óta napirenden levő kiegé&zitéséről volt szó és a
mikor köztudomásu volt, hogy mi a Ház
többségének az akarata, a fenyegető kütsőpoJátikai helyzetre való tekintettel, tenni kellett valamit. Nem szépítgette senki az akkori elnök eljárását, amiről elismerte mindenki, hogy a házszabályok betűjének megsértése volt. De az ily ügyekiben más nem lehet biró, mint a szuverén parlament és ennek Ítélete alá bocsátotta Tisza István gróf
is a maga eljárását. A képviselők abszolút
-többsége jóváhagyóan vette tudomásul Tisza
István gróf eljárását, A Ház határozatának
ellent mondani nem lehet, az ügy ezzel tehát
jogilag is el volt intézve.

Azt, hogy a szóló részt vett az uj házszabályok
készítésében, azt nemi hogy nem
: tlanságá i n d í t v á n y t
megokoló
Mezőssy
tagadja,
hanem
egész életében mindig büsza 1>etS0
i^'-T.
édéban a z o k r a i s kiterjeszkedhet^
ke
lesz
r
á
A
r
r
a
vonatkozóan, bogy a napiamiket most fog a szóló kifejteni. A maP ^ r nemzet történetének voltak fényes nap- rendi vitában egyes képviselőktől a szót
jai ,
megvonták, azt feleli, bogy az illető -képviselők
a napirendi indítványnál -össze nem
^ k i á l t á s balról: Voltak! De régen volfüggő dolgokról igen hosszasan beszéltek.
tom Béla: Amikor nem pamamiáztak!
Egyes esetekben megengedte ilyen alkalom.
Beöthy Pál: . . és voltak szomorú nap- mal Is a hosszas fölszólalást és a tárgytól
a
ÍIVP
p i k o r tekintélyünk lehanyatlott. A fé- való eltérést, de ezt csak akkor tette, amikor
irdk o m z a k o k mindig oly időkben voltak, a ez méltányos volt, rendszerré válni azonban
^ey embernek sikerült a nemzet nagy nemi engedte ezt a dolgot.
<nt. egy közös cél elérésére és naunkálásáAmi a parlamenti őrség bécsi szereplét a u S ? r a k °zt.atni és ennek a törekvésnek vol- sét illett, a törvény az elnök kötelességévé
js e r e d m é n y e i .
teszi, hogy ne csupán a Ház, hanem a biKun
(vr0
Béla: De nem a Margitszigeten! zottságok működését is biztosítsa. Mivel a
lapokból köztudomásu volt, hogy az ellenzék
eöth)J
kor i
Pál: Viszont a szomorú idők aik- a delegáció tárgyalását is -meg akarta zaKov
k
varni, (igenis fölment Bécsbe és személyesen
ntik
i fe' eztek el, mikor a nemzet fiai ben0
, képességeket egymás elleni küzde- ügyelt arra, hogy a tárgyalás rendjét meg
ne zavarják. A delegáció megalakulása után
L . k kf s z n á l t á k f ö l .
°» iáltás balról: Amikor kidobálnak a rendelkezés jogát átruházta a delegáció
elnökére. Arra a vádra, hogy az elnökség
.bennünket!
kÍáltás
s*Ao^
Viseljék magukat fegyelmi szabályokat az ellenzékkel szemben
nem ugy alkalmazza, mint a kormáynpárttal
t á j j i ^ i á l t á s balról: Andróssyt is kidob- szemben, megvallja, hogy bántja a lelkiisj N a g y zaj.)
meret e tekintetben, de csak azért, hogy naAz e l n ö k
!
gyon
-is elnéző volt az ellenzékkel szemben.
indítványára Sümegi Vilmost,
J 1a

gél szemben nagyobb szigort keli alkalmazni, mint az ellenzékkel szemben, -mely a kritikára és ellenőrzésre hivatott H a azonban
az ellenzék nem kritikát gyakorol, -hanem a
Ház működését meg akarja akadályozni, ak-j
k-or kénytelen azok ellen eljárni, akik a Ház
tanácskozását -zavarják. Ha a miniszterelnök
vétett a házszabály-ok ellen, ezért minid-én alkalommal rendr-eutasitásbain részesült.
/
iFölkiáltás
hialról: H a
megengedte!
(Nagy zaj.)
Beöthy Pál: Arra a megjegyzésre, hogy
az elnök nem rendelkezik állásának tekintélyével, e vádat illetően vitába nem bocsátkozik, mert a maga tekintélyének meglétét
nem kívánja bizonyitani. E kérdést eldönteni a Ház hivatott. Az. alkotmányos munka
és a szólásszabadság megvédésével az elnökség nem .szolgált rá arra, hogy ezért pálcát
törjenek fölötte. (Zajos éljenzés és taps jobbról.)
Az elnök: Vitának vagy határozathozatalnak helye nem lévén, áttérünk a napirendre. Ennek első pontja Mezőssy Béla bizalmatlansági indítványa.
MEZŐSSY BESZÉL.
Mezőssy Béla: Mielőtt az indítványt meg
okolná, -meglepetését -fejezi ki a miatt, hogy
az elnök jónak látta már a megokolás előtt
az indítvánnyal
vitába bocsátkozni. Az. elnök azt mondotta, hogy lojális akart lenni
a szólóval szemben, ö a -maga részéről lojalitást sem az elnöktől, sem a többségtől nem
kér -és nem is fogad el. (Zaj a jobboldalon.)
Csak egyenlő elbánást kér a többségtől s az
elnöktől. Ha ezt az egyenlő elbánást érvén
nyesitem akarják, akkor -tessék a bizalmatlansági indítványt .napirendre tűzni, hogy
minden képviselőnek joga legyen hozzászólni a kérdéshez. H a ezt megengedik, az ellenzék -nem fogja ezt mellékcélokra fölhasználni.
(Zaj a jobboldalon.) Figyelmezted az elnököt a r r a a tévedésre is, amit tegnap az elnök a bizalmatlansági indítvány bejelentén
se alkalmából elkövetett. Az elnöknek az a
fölfogása, hogy az elnöki rendreutasitást szóvá tenni nem lehet, téves. Csak az a képviselő nem teheti szóvá, aki a rendreutasitásban részesült 09 csak akkor nem teheti szóvá, amikor a rendreutasiitásban részesül. Merőben téves az elnöknek az a fölfogása is,
hogy bizalmatlansági indítvány megtételére
az elnökkel szemben senki sem jogosult. Bárki előterjeszthet bármely indítványt. A kérdésről különben csak nagyon tartózkodva
szólhat, mert .ismeri az elnökségnek az ellenzék-kel szemben tanúsított magatartását.
Nem kell kíméletet tanúsítania a jelenséggel szemtben, amiely Tisza István grófnak
sokkal rosszabb kreatúrája, hogysem a birálattól tartóakodnla kellene. (Taps balról.)
Beöthy Pál fölszól a-lását ugy fogja föl. hogy
az elnök már a bizalmatlansági indítvány
előtt vastapsot akart magának rendezni. Ebből már nyilvánvaló, hogy mi lesz a bizalmatlansági indítvány eoisa. De amig ide e b
értünk, nagyon nagy utat tettünk Szilágyi
Dezső és Apponyi idejétől, amikor az elnö-k
azt jelentette ki, hogy nem a többség bizalmábójt ül az elnöki székben,, hanem lazonlnal távozik, amint az ellenzéknek csak egy
frakciója megvonja tőle a bizalmát. (Taps a
'baloldalról.) Beöthy Pált nem ilyen fáiból faragták.
Fölkiáltások balról: Biharban faragták!
Sóból faragták!
Mezőssy Béla: Beöthy Pál most kijelentette, hogy szolidaritásban va-n Tiszával. De
ez hányadik számú szolidaritási
Hiszen ő
szolidáris volt Náv-ayval és Berzeviczy vei is.
Hátha Návayval szolidáris volt Beöthy, akkor miért nem ment vele együtt? (Éljenzés
és taps balról.) Ha az elnök a r r a hivatkozik,
hogy a fenyegető külső politikai helyzet
miatt volt szükség a junius negyediki csínyre, akkor az elnök és a miniszterelnök bűnös
könnyelmüséyet követett el, mert ha neki juDe menti az eljárását aiz, hogy a többtégnius 4-én már tudomása volt a -külső politikai veszedelemről, akkor miért, nem informálta erről a Házat és a külügy minisztert?
Hiszen a külügyminiszter egy nappal az első ágyú eldördüléee előtt a delegáció estjén
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ÚRBAN GAAD.

még annak a ibietos reményének adott kifejezést, hogy a Balkáinon nem lesz háború.
(Zajos éljenzés és taps balról.) lEljön majd az
idő, amikor az ellenzék irataiból ki fog tóiiini, ihogy elment az ellenzék az engedékeny-*
ség legvégső határáig. A Balkánon kitört bonyodalmakat utólag fölhasználni a június
4-ikii események szépitgetésére föl lehet használod, de Abádszalókon, Beötihy Pál krtnületében, — itt azonban nem.
Mezössy Béla igy fejezte be a beszédét:
—- Higyje el az elnök ur, hogy férfiasan
nyiltan bevallhatjuk, hogy bizalmatlansággal viseltetünk iránta és hogy nem látunk
erkölcsi erőt abban, ahogy most Ibetölti aimöki méltóságát — palotaőrök és Pommerypisztolyok segítségével.
Végül felolvassa a bizalmatlansági indítvány indokolását.
TISZA BESZÉDE.
Tisza István (gróf miniszterelnök áll fel
ezután szólásra. ,Mindlenekelőtt a támadásokra újból, ki t u d j a hányadszor kijelenti, hogy
csak junius 4-én volt rendkívüli eset a magyar képvisediőházbani, almikor a házszabályokat nem mindenben követte az elnökség s
a többség. A rendkiviili esetre szülkség volt.
az elkerülhetetlenné vált s h a keresztül .nem
viszik akkor az ismert dolgokat, ugy a nemzet vitte volna keresztiül. Az idők elkövetkeaése volt a junius negyedike.
Návay Lajos elnökségére hivatkozás
történt a mai ülés folyamán. Megjegyzi,
hogy Návay azért távozott az elnöki állásból, mert optimizmusa nemi követett olyan
eseményeket, amelyek megnyugvással töltöttek volna el. Azután azt is számitásba keli
venni, hogy akkor az ellenzék nem csinált
olyan dolgokat, mint most.
Tovább beszélt a miniszterelnök, amikor Podmaniczky Endre báró hirtelen felkiáltott, hogy kérdezzék meg Székely Ferenc
volt minisztertől, hogy hova lett a só!
Székely Ferenc: Amig be nem bizonyítja
állítását, gazembernek tartom!
Székely rögtön személyes imlegtámad tatás cimén felszólal és ismétli, mi történt, milyen inzultus érte Podmaniczky báró részéről és ezért felháborodásában gazembernek
nevezte, az inparlamentáris kifejezésért a
Ház elnézését kéri.
Podmaniczky Ferenc báró szinten felszólal és kérdezi Székely Ferenctől, hogy a választására kapott-e pénzt a sóból? Mert ő ugy
tudja, hogy kapott.
Székely Ferenc lelkiismeretére .kijelenti,
hogy senkitől se kapott pénzt a választásár a s ha esetleg — amit nem hisz el — valaki
pénzt áldozott volna is, arról ő mit se tud
még ma sem. Hanem kérdi Podlmaniezky bárótól, hogy ugyanezt ő elmeri-e mondani lelkiismeretére, saját magáról?
Podmaniczky Ferenc báró: Én jobban
állok a kerületemben, mint ön, vagy a fia!
Több hang: Tehát még is többet költött!
A Ház többsége azután az elnökség ellen
] beadott bizalmatlansági indítványt elveti,

Előadások pénteken és szombaton
:•:
5, 7 és 9 órakor.
:•:
Vasárnap d. u. 2 órától éljél 12-lg.

BERZEVICZY ÉS RAKOVSZKY.
Berzeviczy Albert szólalt fel ezután,
szintén személyes kérdésben. Rakovszky István a beszédében ő rá is hivatkozott és azt
állította, hogy tárgyalt vele ás az elnökséget
s az ellenzéket érintő ügyekben.
— Én erre nem emlékszem, — mondotta
határozottan Berzeviczy.
Pallavicini
György őrgróf személyes
ügyben szólal föL Tisza István grófról tegnap azt mondotta, hogy megvesztegetett miniszterelnök s ezt meg is indokolta, miért |
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mondotta. Tisza akkor azt felelte neki, hogy
ha ez a meggyőződése, ugy tegyen följelentést. A miniszterelnök .kétségbe vonta, hogy ő
ezt meggyőződésből mondotta. Véleményét és
indokait ma is változatlanul fentartja. Bár
tegnap az elnökség részéről rendreutasitás
járt neki, azért igaznak érzi magát és lelkiismerete szerint tette megjegyzését.
Rakovszky István személyes kérdésben
válaszol Berzeviczy felszólaláséra és fentartja amit mondott, hogy igenis
tágyaltak
együtt, ő ós Berzeviczy.
Berzeviczy ismét kijelenti, hogy erre
nem omléskizk.
Több román és horvát képviselő beszélt
ezután a kerületek n j beosztásáról és nem fogadták el a javaslatot.
Tisza István gróf megjegyzi, hogy a
nemzetiségi kérdésekben a napokban foglalkozik majd a Ház előtt. A kormány mindent
elkövet, hogy a legközelebbi választást már
az u j kerületi beosztások alapján ejtsék meg.
A Ház ugy általánosságban, mint részleteltben is elfogadta a kerületek uj beosztási tervezetét.

Amikor néger gyerek
kerül a családba.
—- E g y biharmegyei uri a s s z o n y válópere. —
(Saját tudósitónktól.) {Együk bifianmel
gyei uri családot és annak érdekeltségét
szenzációs válópör tartja izgalomban. A biiharmegyei család, melynek nevét természetesen nem írhatjuk ki, megdöbbenéssel olvasta a minap, hogy leányuk, Leonora, aki
Mittelheim bécsi 'ügyvédhez ment .feleségül,
botrányok között elköltözött hazulról és
most külön lakik egyik bécsi szállodában.
Mittelheim bécsi ügyvéd rajongással szerette feleségét ós akik ismerték az ügyet, azok
előtt annál meglepetésszerűbb volt a köb
csönös (botrány. Mittelheim ügyvéd felesége
tegnap Nagyváradon járt és sürgős dolgokat intézett el az árvaszéken. Hogy mi koresni valója volt neki az árvaszéken, nem lőhet tudni. Azt sem mondotta meg, hogy mi
a válópör bistorikuma. Közvetett utcwi azután egy pár igen érdekes adat birtokába
sikerült jutni, amelyek .fényt vetnek a válópör indító okára.
A dolog ugy történt, hogy két héttel
ezelőtt Mittelheammal, aki Berlinben volt ós
egy gyilkossággal vádolt szobafestőt védett
a törvényszék előtt, örvendetes családi eseményt közöltek hazulról
— Fiunk született, — irták, — Laura &
körülményekhez képest jól érzi magát,
Mittelheim ügyvéd nagy boldogan s i e t e t t
haza családja köréibe. Nem volt fiatalemlber'
későn, negyven éves korában nősült és a Z
őszülő férfiú boldogságával akarta magához
ölelni gyermekét. De bizony a gyermek 110111
volt sehol.
t
— A nagymamánál .van lenn a pubi,
felelte sápadtam az anya. Bihar megyébe"1.
Nagyon kívánta látni unokánkat.
Az ügyvéd nem nyugodott bele. & &
táviratotj küldött (a Ibilhanmtsgyied n a g y á g
hoz, hogy a kis puhát hozza azonnal magáv'1'
, ff'

fel Bécsbe., mert látni óhajtja. Egyben l 0 1 '
jön fel a nagymama néhány hétre Bécs**'
Jót fog tenni egy kis levegőváltozás.
De mekkora volt az ügyvéd meglepet és*7,
amikor a nagymamától táviratot kapott, a
melyben a következő sorok állottak:
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Unoka nincs tudunk. Becsbe nem
joe hetek.
Anyád,
ÍAZ ügyvéd nDagidöSbibenve szaladt feleségéhez:

Miről cikkeznek a tornatanárok?

(Saját tudósítónktól.) Talán nem csalódom, ha azt állítom,, -hagy széles e hazában
valószínűleg a tornatanárok az -egyedüliek,
—- Hol a gyerek? — kérdezte és megmu- akiknek nincs külön egyesületük. Á-m szaktatta a -táviratot.
__
közlönyük van, eiim szerint a: Tornaügy.
— Nem tudom — felelte -az anya. — 'EL Véletlenül akadt -a kezembe e havon-kint
tiiint.
megjiedenő szakközlönymék la Iklét ilagutóibíhi
Az -ügyvéd a -rendőrség utján kezdte kö- száma. Kiváncsian megnéztem az első -olröztetni a kis gyereket. A -gyerek természe- dalt -és lám ez a szakközlöny vezető helyein
tesen megkerült. Az ügyvéd felesége dajka-, nem kisebb dologról cikkezik, -mint Magyarrégba adta Bécs környékén, egy falusi asz- ország felosztásáról,
-szonyh-oz.
-Én ugyan kevéssé látom: indök-oltna-k,
hogy
Sídyzó ur (ugy értesültem, -hogy ez álMindez amiért történt? Azért — mondja
fedésiténk — -mert, az ügyvéd -felesége -e-gy név mögött Sulyok, -nagyváradi tornatanár
Készséges, do fél rei-smerhetetilenül néger rejtőzik) iyen elsőrendű ibel- vagy ha ugy
^Vermeknek adott életet. Ezért volt nagy tetszik, külpolitikai kérdést, tárgyal ebben a
csete-paté és ezért indult m-eg a. válóper is szakköaHönyben, de miután ténnyel állunk
3
szemben, -lássuk, mát ir.
férj részéről
Magyarország felosztását. — úgymond
A z e l v á l ó a s s z o n y n a k n e m e s i k rosszul
a
— csak ugy lehet elkerülni, ha a testgyakorl e l e p l e z é s . N-eim b á n j a é s ü g y v é d j é n e k a z t
lást -katonai -alapra fektetjük. „Ne-m- -teheMondotta tolil-ba, h o g y
ő
Biharpüspökihon
nem, de Bécsben haléira unja a fér- tünk egyebet, rrnin-t fegyvert adunk a. gyerjét.
mek -kezébe. Az legyen -legkedvesebb játékszere,
az legyen leghűbb -barátja . . . Egy
•m
szláv igyürü veszi körül (hazánkat1), -mely
meg akarja fojtani. Ez alól csak ugy szabadulunk fel, ha egy harcra kész — nem -hadsereget, m-ert az kevés, — -hanem egy kitűnően kiképzett nemzetet teremtünk.

H l R J K.

Szegedi

kalendárium.

Én ugyan nem tartam olyan immine-nsn-ek a veszélyt, miint Súlyzó ur, ide azért
AZ 1D0JARAS: A meteo- rajon-d valamit. Lehel, -sőt kell IÍS róla gonrológiai intézet
jelentése doskodni.
szerint: Változékony
idő
Földvári (Mihály tornatanár gondolkonvárható, sokhelyütt
csadott .is róla és választ irt az előbbi cikkre.
padékkal és
fagypontköEgyetért Sulyokkal abban, hogy „igen, fel
rüli hőmérséklettel, — Sür- kell rázni a szunnyadó -nemzetet . . . erős
gönyprognózis :
Változé- nemzeti öntudatot oltani beléje ,De édas Is. y> sokhelyütt csapadék, fagy pontkör üli tenem, ezt -a szent, nagy -lelki tulajdont, ezt
Mérséklet. — Déli hőmérséklet: 0.2 Celsius. a hatalmas erőt -képes-e ,az a m-a-nlioher a
VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal magyar -ifjúságba, a -magyar fajba heleose-,
délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi- pegtetni, beleoltani?"
. a- A polgármester betegsége miatt nem
Hogy ne p-a-naszkodh,ássunk, hogy FöldA főkapitány fogad délelőtt 11 órától
vári
(Mihálynak nincs szóles látóköre, két
***** 2 óráig.
cso-portha
foglalja össze azokat -az ok-okat, a
A
t ö r v é n y s z é k e n ,
táblán, a máv. melyek miatt „a magyar -nemzetből -a faji
^vezetőségnél
és a muukásbiztositó-pénz- önérzet, a nemzeti lelkesedés kihalt. Egyik
r
nál reggel 8 órától délután 2 óráig van
a politikai, a másik pedig a szabadgondolkolv
atal.
dák, szabadkőművesek,
internacionalisták,
A
ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN stb., csoportja, kik szentségtörő kezekkel"
iü Z
fos ' 8 órától> délután 2 óráig van hivata- stb., stb. „Ezeket kell letörni s a nemzeti geláto°ra'.^lt<lndó
ügyeletes szolgálat. Betegek -rnus ihat almával kegyetlenül sújtani. Ne
Wása délután 2 órától 3 óráig.
fegyvert adjunk mi a gyermekeink
kezébe,
KÖNYVTAR,
nyitva délelőtt hanem a Himnusz, a Szózat lelkesítő sorait.
10^OMOGYI
és
délután 4-től 7-ig. Idegenedlek a Nem a mamlicher . . . fogja a nemzetet az
fefci * en8edéllyel hétköznap is meg lehet áradó, forrongó veszedelmektől megvédeni,
Kn iCn'1' helybeliek vasát- és ünnepnapo- hanem a -nemzeti öntudatból fakadt, -lobogó
at
°9athatják délelőtt 10—1 óráig.
hazaszeretet, amely a fajszeretetnek, a
KöZK
-kulturális
nemzeti munkáknak, a szerető
tdfí i.,
ÓRHAZBAN:
a beteglátogatási
egyetértésnek, a dagadó nemzeti erőnek és
délután 1-3 óráig tart.
ó
ZSINAGÓGABAN
délután 5 akaratn-ak ilegdrágtább összetétele."
rakor

Sz a
y
Péntek esti istentisztelet.
^ O S I
SZÍNHÁZ: Est* nyolc órakor
omalean". Vígjáték. Bemutató.
u h a n i
A SZÍNHÁZ:
Délután 5 árától
lp-zdv.
11 órái :
Hvdr * ^
°
-'Fekete banda". Dctekfölvon
RUfí 2
dsban.
M0ZI:
Az
ltitán°
előadások tartanai
d
"4
árától kezdve este
este 11
i* ómig.

7

*ozi primadonna"', dráma 4 felvonásban.
Siehen játsza a főszerepet.
, ^ S - A í O Z / : Délutdn 5 órától kezdve
2**
este 11 óráig: „Végre egyedül", rigÍ7* 3 fölvonásban. A főszerepet Lmn
bv8fc
« jdtsaa.
ta

Ugy látom s a-zt hiszem látja minden olv-asó, itt -két ellentétes álláspont -összeütközéséről
van szó. Az egyik fegyverrel a -kezében akarja megmenteni a veszélyeztetett hazát, a másik, ugytótisfaiki, ellensége a fegy-vcres érőnek ós a Himnusz és a Szózat lelkesítő sorait akarja a gyermekek kezébe adni és igy
a lionmentok sorába lépni

Mintha az, akinek puska van a kezében,
nem énekelhetné a Himnuszt és a Szózatot.
Lényegileg azonban -nein ezt akartam szóvá
tenni, hanem, hogy tni -köze o sok mindenfélének abíból a néliáy rövidke szemel vóy bői
a szakszerű testgyakorláshoz?

— A trónörökös Drezdában volt. A
Leipziger Neueste Nachrichten drezdai jelentése
szerint Ferenc Ferdinánd királyi herceg trónörökös tegnap családjával ínkognitó Drezdában
tartózkodott és a Bellevue-szállóban lakott. A
trónörökös-pár a nap folyamán több bevásárlást tett és Angol-kertben ebédelt. A trónörökös és családja azután Konopistba utazott.
— A bolgár királyi pár Amerikában.
Szófiából jelentik: Mértékadó helyen kijelentik,
hogy a király tervezett amerikai utazását csak
a szan-franciszkói kiállítás megnyitása alkatmával fogja megkezdeni. A királyné azonban
valószínűen még az idei tavasszal Amerikába
utazik.
— A romány királynét megoperálták.
Bukarestből jelenítik: Erzsébet romáin királynénak tudvalevően már hosszú -idő óta
szembaja van. Landolf dr. hires szemorvos,
aki -a királynét kezelte, tegnap -asszisztensével Bukarestbe érkezett, hogy végrehajtsa, a
-királyné szemén az -utolsó operációi Valószínű, hogy ezután az -operáció után a királyné szeme teljesen meggyógyul.
— A jótékony íróegyesület gyűlése. A
Szegedi -Kisdedévé és Jótékony Nőegyesiilet
választmánya ma tartotta meg -február havi
rendes gyűlését Polgár Lászlóné elnöklete
alat-t. A gyűlés megnyitása után
Polgár
Lászlóné elnök meleg szavakban (mondott köszönetet mindazon úrhölgyeknek, akik az
egyesület javára rendezett Korzó-mozi előadás sikere érdekében közreműködtek. Az
elismerésből a legnagyobb rósz Horváth Lajosné alelnöknőt illeti, aki magát az eszmét
felvetette s annak megvalósítása érdekében
fáradságot nem isimerő .tevékenységet fejtett
ki. Horváth Lajosné alelnök-nő megköszönvén -a választmány elismerését, kijelenti,
hogy az egyes-ü-let ügye i-n ek támoga tását és
előmozditását. most is, mint mindenkor kötelességének tartotta ós tartja. Majd Hauser
Rezső Sándor titkár számolt he az előadás jövedelméről. A beterjesztett számadás szerint
az előadás -tiszta jövedelme 660 korona; a
szép eredményt a választmány örömmel fogadta. Tölbib kisebb -ügy elintézése után a választmány Hermán Ottó cikkének
hatása
alatt kimondotta, hogy mihelyt Pósa Lajos,
a kiváló gyermekköltő érdekében a mozgalom -megindul alrhoz kötelességszerűen és
készséggel csatlakozik. A választmányi gyűlésen jelen voltak: Polgár Lászlóné elnök.
Horváth Lajosné és Vészits Lajosné alelnökök, Vajda Sándorné ellenőr, Bened-ikt Ferencné, Jóny Lászlóné, Kiss Mórné, Kőhegyi
Lajosné, özvegy László Gyuláné, örhalmy
Károlyné, Pilisi Bélámé, Rohr Jakabné, Székely Gáborné választmányi tagok, A-baffy
Rózsi, a Leány-osztály elnöke és Haueer Rezső Sándor titkár.
— Krematórium terve Nagyváradon.
Uj ós Magyarországon még szokatlan intézmény -létesítését emlegetik most Nagyváraddal kapcsolatban. Arról van szó, hogy Budapesten és Nagyváradon halottégető kemencét fognak felállítani, krematóriumot,
még
pedig oly nagyszabásút, amilyen nincs csak
a külföld néhány városában. A -krematórium
eszméje, ami Budapestet illeti, nem uj. A halotthamvasztás cimü időszaki lapban gyakran olvashatunk
közleményeket, melyek
rain-d ezt a kérdést feszegetik. De hogy krematóriumot Nagy-váradon is felállitsanak, ez
a terv annyira uj, hogy ha nem volnának
biztos adatok a kezünkben, va'ószi-nüségót
kétségbe kellene vonnunk. iMpsik Gusztáv
dr. ügyvéd vetette fel az eszmét Budapesten,
a halotthamvasztás magyar barátainak egyesületéiben. Vasárnap délelőtt előadást tartott
Budapesten és több órás előadásában kifejtette, hogy Magyarországon az utóbbi években
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ennélfogva, ezen
nagyon megszaporodott azoknak a száma, a magának tartotta fenni,
kik a halptthamvasztásnak hivei. Annak a egész vonal-részre a védelmi munkálatok vetervnek, hogy a halottat álé földeljék el, ne zetésére teljes hatalommal, rendelkező köztemessék el, különösen a szabadkőműves pá- igazgatási tisztviselőül Bokor Pál polgárholyokban van rengeteg Ibivé. Ugy tudjuk, a
nagyváradi szabadkőműves páholyok ülésein mester helyettes -urat jelölöm ki, illetve bífel is vetődött több íziben a probléma, de -csak zom meg. A műszaki munkálatok szakszerű
elvképen, mert nem állott elég tőke a páího-i vezetésére Tóth Mihály városi főmérnököt, a
lyok rendelkezésére, hogy elvileg megkon- tápéi kaputól a vasútig terjedő vonalszakaszstruált tervüknek gyakorlatilag is érvényt hoz Doránszky Károly mérnököt, a vasúti
.szerezzenek. Most azután ,a budapesti szimbolikus nagypáholy és a többi vidéki páholyok Ilidtől a körtöltés végéig terjedő részre pekilépnék exkluzivitásukból és
társadalmi dig Simák Ferenc mérnököt rendelem ki.
mozgalmat indítanak meg ,a krematórium tőA bekövetkezhető árvízveszély esetére
kéjének összehozására. Lapsik Gusztáv dr. igényiendő közerőnek kel-l időben akadálytaelőadásálban elmondotta, hogy meglehetősen
lanul való kirendelése iránti intézkedések
nagy összeg van mlár együtt. lEz összeg akko-Szilveszter dr.
ra, hagy sok is már egy budapesti krema- foganatosításával Somogyi
tórium felépítésére. A többlet-összeget
.egy főkapitány urat hizoim mag. Elgylben megmásik krematórium építésére akarják a ha- jegyzem, hogy a m. kir. Belügyminiszter ur
lotthamvasztás hivei összehozni. Egy vidéki a csendőrkerületi parancsnokságot
utasítotkrematórium felállítására, gondolnak és azt ta, hogy árvízveszély
esetén a csend,őrség
hiszik, legjobb volna a halotthamvasztás helyéül Nagyvárad, mely né;gy vidéki város, alosztályai a közigazgatási hatóságok és árArad, Debrecen, Kolozsvár, Szolnok gócpont- mentesitő társulatok működését — különösen
jában esik. A nagyváradi szabadkőműves pá- az élet és vagyonbiztonság érdekéből — kelholyoknak tetszik az eszme és komolyan /fog- lően támogassák s a hozzájuk intézendő meglalkoznak is vele. Illetékes helyen ígéretet is kereséseknek haladéktalanul és pontosan tetettek a halotthamvasztás -nagyváradi hivei,
hogy azon lesznek, hogy pótolják, megszerez* gyenek eleget.
zék a hiányzó összegét és megcsinálják a kre— Dobos István lezuhant. Diisszeldorfmatórium ügyét minél előbb.
böl jelentik: Dobos István, aki a mult héten
— Miniszterek pöre. Szófiából jelentik: Prodam-gépén megdöntötte a magassági reMa -kezdődött a Sztarabulov-kabinet minisz- kordot, ma ismét föl akart szállni. Az indulástereinek pöre. Vád 'alatt van, Petrov tábor- nál azonban a nézők egyike a gépnek szemnok, aki 1905-ig miniszterelnök és külügymi- közt futott, amire a pilóta, hogy a szerencsétniszter volt, Gubev volt miniszterelnök és lenséget elkerülje, hirtelen jobbra fordult. A
belügyminiszter, Szavov volt hadügyminisz- gép fölröpült, de rögtön le is zuhant és teljeter, Genadjev volt Jöldmuvelésügyi minisz- sen tönkrement. Dobos agyrázkódást szenvedett
és több helyen megsérült. Eszméletlen állapotter és Halacsev volt vasutügyi miniszter.
ban vették ki a gép alól.
'
Pajakov volt pénzügyminisztert, akit szintén megvádoltak, 1911. februárjában a szob— Elmarad az angol flottegyakorlat.
rán je ülésében szélütés érte, amikor ép beszé- Londonból je-lentik, hogy az idén nem tardet akart mondani a -maga igazolására. A tanak flottagy arkolatokat. A Daily
News
vádirat hétszázoldalas és hatszáz tanút em- szerint a tavalyi gyakorlatok eredményét
itt. A vád negyven pontra terjed. Szavovot még nem dolgozták föl. A többi ima nővér
azzal vádolják, hogy a liads-eregszállit,ásók- helyett valószínűen a flottatartalék próbanál, Genadjcvet pedig azzal, hogy koncesz- mozgósitását fogják elrendelni. A manőver
sziók megadásánál visszaéléseket követett el. elmaradása különben jelentékeny megtakaríGubev a vád szerint kétszázhatvanezer fran- tást tesz lehetővé a költségvetésben.
kot sikkasztott -a rendelkezési és a segitő— Halálos zuhanás. Déváról jelentik :
•alapból, valamint a rendőrség pénzéből. Va- Krausz Károly bányavállalkozó egyik munkása
lamennyi vádlottat ezenkívül
alkotmánysér- a farkasvölgyi barakkokból a közeli Vulkán
téssel vádolják és az állam érdekének önér- községbe ment. Útközben megcsúszott és egy
dekből való megsértésével. A pömek huszon- szakadékba zuhant, amelyből nem tudott kimászni és ott megfagyott. Másnap munkástársai
hat birája van. A tárgyalást a szláv kaszinó találták meg a holttestét. Fölhozták a holttestet
színháztermében folytatják. Azt hiszik, hogy és megállapították, hogy amikor a szakadékba
a formalitás elintézése után a tárgyalást el- zuhant, súlyosan megsebesült és valószínűen
napolják a szobranje választás után való idő- ezért nem tudott kimenekülni.
re.
— Gyanús halál. Tegnap délben egy kis
— Az alsólendvai múmia. Siófokról jelentik : Alsólendván a Szentháromság nevü kápolnában kegyelettel őriztek egy háromszáz
esztendős múmiát. Hadik Mihály grófnak, a
hires törökverőnek holttestét. A holttest teljesen
ép á'Iapotban maradt meg és a bécsi és budapesti muzeumok már több ízben meg akarták vásárolni. Nagy összeget Ígértek érte, de
Alsólendva községe nem akart tőle megválni
semmiképen. Az elmúlt esztendőben üvegkoporsóba helyezték a múmiát, amely azóta oszlásnak indult és most teljes elenyészés fenyegeti. Hogy ez el ne következzék, a múmiát a
község el fogja temetni.
— A csendőrség a szegedi árvizvédelem szolgálatában. Bokor Pál helyettes
polgármester az árvízvédelem sikerének
biztosítására az 1885. évi X X I I I . t.-c. alapján
ma a következő határozatot tette közzé:
Miután a város belterülete mellett lévő
azon vonal rész, mely a tápéi kapunál lévő
körtöltéstől a boszorkányszigeti körtöltésig
vonul el, az ármentesitő társulat köreire nem
tartozik, hanem a város ezen
vonalrésznek
árvízvédelmét
nagy
fontosságánál
fogva
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nyokon, amelyek több ízben halállal végződtek. M-a reggel a szülésznőt beidézték a rendőrségre és beismerő vallomása után előzetes
őrizetbe helyezték. A legutolsó esete ugy tudódott ki, hogy az egyik -nő-orvost egy gyári
munkás feleségéhez hívták, aki szülés -következtében nagyon rosszul lett. Az orvos, amikor az asszonyt 'megvizsgálta, azonnal látta, hogy előzőleg tiltott műtétet h a j t o t t a k
végre rajta. A beteg nő ezt be j® vallotta és
Szatmári n-ét megnevezte.
— Megkerüli az ellopott kazetta.
Megírtuk néhány héttel ezelőtt, hogy a szegedi gázgyár folyosójáról ellopták egy vaskazettát, amelyben ezer koronán felüli -készpénz' volt. A tetteseik még eddig nem kerültek meg, a. vaskazettát eltemben ma délelőtt
megtalálta a gázgyár környékén, a hóba elrejtve, egy dohánygyári munkás. Az előkerült. bűnjelet a rendőrségre vitték, ahol a
r a j t a -levő nijjlenyomiatokát, megrögzítették
Lehet, hogy most. már a daktiloszkopia w
igitségéve-1 hamarosan megkerül a- tettes.
— Turcsán Elza hagyatéka. Bécsből
jelentik: A szerencsétlen véget ért Tárcsán
Einilia hagyatékáért több pör Van most folyamatban. A pörösködők között van egy bécsi
cég is, amely ékszert szállított neki. Mágnás
Elza pénzszekrényében találtak két brilliáns
ékszert 27,000 korona értékben. A bécsi cég
azt állítja, hogy ezeket az ékszereket megtekintésre küldte Mágnás Elzának, de az árát még
nem kapta meg. Ezzel szemben Turcsán János, Mágnás Elza testvére ezt a két ékszereket
is a hagyatékhoz számítja és igényt tart rá.

— Két testvér halála. Szombathelyvti j
jelentik: Megdöbbentő tragédia játszódott F I
TVirth János jómódú körtrélyes-i földbirtó
kos házánál. Uj tehenet hoztak a könmenid1 |
vásárról és a gazda tizenkilenc éves Gusv ;
táv fia be akarta kötni a tehenet az istállóba
A teliét makrancaskodott, ide-oda forgott -a® istállóban és Wirtib Gusztáv olyan szeren- l
esetlenül került össze az állattal, hogy a F'
hón-kötél a fiu nyaka körié hurkot csavart. A
megvadult tehéntől qpost már nem tudott a
fiu szabadulni, a kötél egyre szorosabban f°'
•nódott nyaka köré és mielőtt segítség érkezett volna, a szerencsétlen, legényt meg fok
totta a tehén. A nagyobbik fiu Wirth Ferc'F
csak később nézett ki az istállóba, amikor k
ta, hogy Gusztáv sokáig elmarad. Borzas/ 0
látvány tárult elébe. Az öccse kötélen f-n/'
gött a tehén nyakán holtan. A rettenetes h ; '
vány annyira lesújtotta Wd-rtth Ferenc0!'
hogy szivéhez kapott és összeesett. Szivs®®
hüdés érte, -mire feltalálták, két halott f
küdt a jászol mellett, A megdöbbentő traS
dia az egész vidéken nagy részvétet
keltett— Az M T K - F T C mérkőzés a mozikba^
Az idefi sportlszezon -legna.gyolbb eseménye «
MTK—FTC mérkőzés volt. A szenzációd
•gyermek holttestét szállították he a szegedi izgalmas mérkőzésről csudaszép mozgófény
közkórháziba. A holttesten külerőszak nyo- Iképföivételeiket eszközöltek. A filmet
mai látszottak. A rendőrség először is -el-i ÍUráma- és Foss-mozik: -igazgatósága j(tf
rendélte a vizsgálatot a gyerek anyja Feleki rezte meg. Pénteken, szombaton és vasáA ele
rr>>>
Mártonné, Osiztrovszky-futca 15. szám alatti minden előadás keretében látható a
lakésnő ellen és -az orvosrendőri boncolást is film, mely hi-ven tükrözi vissza a nagyr
foganatosították. Mivel ennék folyamán több kőzós minden rész-letét.
ady
tgyanus tünet jelentkezett, értesítették az
— Nyugat. A Nyugat, Ignotus, ®
esetről a királyi ügyészséget, amely pedig a Endre és Fenyő Miksa szerkesztésében
törvényszéki boncolásit rendelte el. Ma dél- jelenő szépirodalmi folyóirat február
0
után ez .is megtörtént és kitűnt, hogy bűn- száma .a következő, igen érdek-es tartid ^
mai jelent meg: Élők Arthur: Beck Ö- ,.ey
cselekmény nem történt,
löp: Réti Ödön; eggyel több (novella).
^
lTl
Sándor:
Asszo-ny,
talán
a
szeretőjéhez
ro).
— Lázadó ketonarabok. Parisból jelentik : A toulousei katonai fogházban öt ka- (vers). Biró Lajos: A Serpolette (regény r ^
tona föllázadt és meg akart szökni, de ez nem Lengyel Menyhért: Egy esztendő (nap'° ^
sikerült, Erre a lázadók elbarrikádozták magu- let II.) Havas Gyula: Versek. Pász/or1 y
kat, ugy, hogy árkászokat kellett segítségül pád: Jaques Loeb problémája. Babits M1
^
hivni, akik utat csináltak. Csak több órai küz- Szerelem (novella). Lengyel Géza: And
és
Benczúr.
Ignotus:
Uj
kötet
A-d-v.
Ady
fl,
delem után sikerült legyőzni a lázadókat.
dre: „Nem csinálsz házat" (vers). 5 j^J"
— Letartóztatott szülésznő. A rendőr- Fülöp rajza. — A Figyelődbe: Kaffka - ^
jt
séghez több följelentés érkezett
Szatmári gif, Feloky Géza, Folvinezi Takács Ifi'
1
Tóth
Árpád,
Nagy
Lajos,
Füst
-Milán,
•
J
f
l
Sándorné 62 éves szülésznő ellen. A följelenMiksa,
Bálint
Aladár,
Török
Gyula.
y^jfc
tők azt panaszolják, hogy Szatmániné jó
1
pénzért oly műtéteket hajtott régre asszo- Géza, Lippay Zoltán és Kiss József
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állal végződízték a rend.ítán előzetes
/sete ugy tu;
®t egy gyári
szülés kövei i orvos, arnáazonraal lát>t hajtottak
® vallotta és
tt kazetta.
hogy a. sze:alk egy vas; felüli Ikéaa: .nem kerül"
ma délelőtt
1, a hóba ela Az előkelték, ahol a
grögzitették.
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Szegeden kapható Várnuy L. könyvkereske- fekáliák anyagával úgyszólván -belső keveredésbe jön, az amúgy is kitűnő trágyázó érdésében.
tékű tiszai .iszap évenikint mesés kövér trá- Egy titokzatos klub kalandjai. gyáivá .alakul át, en-nek trágya értéke köb-»
Pénteken mutatja be az Uránia-szinház az .métereinkint 3—5 koronát reprezántálván, a
idei szezon legszenzációsabb újdonságát, egy 2 milliós kölcsönnek amortizálására szép behatalmas detektív drámát, mely jóval föliü'l- vételt jelent.
mulja ,az eddig megjelent dertekti vslágerokat.
IA feltöltés rendszeres programba veheHatalmasabb kompozíció ju, mint Zigcnnár,
izgalmasabb, mint Fautomias. Fekete banda. tő, a város természetes fejlődésével arányv
agy egy titokzatos klub kalandjai a cinné a ban, a költségvetés rendes kiadási előirányremek filmnek. Akik szeretik a;z •izgalmas, zatából: adósságcsinálás nélkül ifogaiiatosittüneményes technikával -elkészített detektív-- ilLató. A királyi biztosság végleges nívója
drámákat, azoknak igen nagy (gyönyörűsé- megmaradhat. Megfontolandó, szabad-,o Szeget fog szerezni ez a film. A Vasa-mozgóban geden a nívót leszállít a ni.
egy igen hires és ismert vígjáték slágert mu-Én e terveimnek a jelzett költségek ketatnak -be. Végre egyedül. Köny fak asztóan retében a megvalóistását a-mibiciónál&m, erre
kacagtató -ez a szellemesen pikáns vígjáték. alkalmat szerezni óhajtok. E komoly terveiEgyszerre ilyen nagyszabású műsor még n-eim met megfontolásra és kivitelre ajánlom. Bizvolt Szegeden.
tositam -a hatóságot, hogy rendszerein a szegedi viszonyokra kitűnően beválik. Tisztelettel Balogh Lajos, százados.
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Pénteken, febs*uái* 20-án
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(-) Keramitburkoiatot kap a Nagy-körut
ma délelőtt tartott tanácsülésen Bokor Pál
A város csatornázása és feltöltése A
helyettes polgármester jelentette, hogy a
(Saját tudósítónktól.) A város általános Magyar Keramitgyár ajánlatot küldött a vá
cs-atornázásá.nak és feltöltésének a kérdésé- rosnak, hogy a lényegesebb, 'nagyobb utakat,
hez szól hozzá ujabb javaslattal Balogh La-- amelyen főleg a szekénforgalom nagy, hajJQS
nyugalmazott százados abban a beadvá- landó volna igen előnyös föltételek mellett
nyában, amelyet ma terjesztett be a tanácsJoz, Elmondja, ho-gy milyen uton-jmódon véli 'kerauiitburkolattial ellátni. Az előadó azt ja0
-a le.geélravezetöbbnek mind a csatornázás, vasolta, hogy a nagykörutot és a CsongrádiIril)
nd a feltöltés régen vajúdó ügyének a sugárutat bnrkoltassák keramittal. Somogyi
t o l d á s á t . A beadvány -főbb pontj-aát itt Szilveszter dr. rendőrfőkapitány megjegyezMertetjük:
te, hogy a keramitburkolás csak akkor oél-i
A legégetőbb szűkség ma az általános szerű, ha már az alapépitimónyek — viz- és
c
jutornázásnak azonnal való megépítése. Az gázvezetéki csövek stb. — készen vannak.
általános csatornázást tudvalevőleg szervi
^zok üt tetősbe hozták az általános feltöltés- Mert a keramAtburkolat fölbontása és újból
Ha a megállapított végleges nívóra töl- való lerakása nagy nehézségekkel ós költségfek fel, -az a hivatalos kiszámítás szerint gel jár. Pedig ez következnék he a nagykörmillióba kerül. A csatornázásra előirány- úton, ahol majd csak a burkolás után fogják
°tt 6 millió kevés, ez 7 millióba is belekerül. elkészíteni az 'alapépítményeket. A tanács
Így a feltöltés és város-csatornázásra 25 azonban mégis elfogadta a helyettes polgárpmiós köicsön kellene. Van ugyan olyan mester javaslatát s ilyen értelemben terjeszöfekvés, mely a Nagykörúton kívüli vároisózt 95 centiméterrel alacsonyabb -nívóra oj- ti a 'Keramitgyár ajánlatát a közgyűlés elé,
azoniban ez azért is aggodalmas, mert
(-) Házat a j á n l a n a k a v á r o s n a k . Hir
hazak hamar elnedvesednén-ek ós idő előtt szerint a pénzügyi bizottság péntekéin fog
a
.-~ vulva 1-eramibolásra érnének meg. _ _
foglalkozni Szűcs Bélának azzal az ajánlatá_ Ely tervet ajánlok ifel, mely a feltöltést val, hogy a város vegye meg a Szegfü-utca
Sator
názástól
elválasztja, mellyel a csator- 2. számiu házát 88,950 koronáért, ,A háznak
nT
aza
s
azonnal
való
kiépitését 7 milliós köl- 5700 korona tiszta jövedelme van, most ideigc
n
ből
lehetővé
teszi;
igy a csatornázás az lenesen a tüzérek lakják. Szűcs Béla arra az
a
öa
'nal való megvalósításra megérett.
esetre, ha a 'város a házát megveszi, kötelez^ Én -egy.- élő tisztái beágázást tervezek a te magát arra, hogy Szentháromság-utcai tel-körtöltés közötti belterüle- kén háromemeletes bérházat építtet. A házat
ti,
méretű vasbeton csőben a vár-oson hivatalok céljaira ajánlja a városnak.
Ke
resztül.

vár
csatornáiban <a -bekltölyt tiszai és
vitóf 1 sze"Qnyvizek ép oly gyorsasággal gravizl f i
mint amilyen a Tiszában a
rótis
SYorsasága. ,A főcsatornára a Fel
2
^ a r t a n , a Molnár-utca végén, találmán
ből " J ^ E n t építendő erős vasbeton zsilipki;
tiátvonul a Fecske-, Kecskemédősot
das-utcán; folytatólag a Makkcser11
t e á n - 3 Feltámadás^, Kórbáz és VeresácsPáiy„' | H 'ábbá a Hattyas-soron, a Remdezőágávíi i Var a ' l a t t k é t ágra oszolva, egyik
HoltUs , e t o r k o 1 a Tiszába; másik ágával a
h tel.je* \YiliTi)n'ó-swn-eui a •inzszivattyuzást
C
Hipel-" l!ft eesle
aessé, így a városi szivattyú
v
izzel „ T 9 é l "mellőzendővé teszi. Ártózivaló (iblüo-iv+.U.
1

z

i (na.plo^r.
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r i u , A -S7-ennyviz t-isztitása is rendszerem szeszért a u t o m a t i k u s a u -működő betontisztitő
v á , ®ZeJ'ek által történik. Csupán a tisztáV
agv felyékouy rész ömlesztctik a Tiszába
í Ho'ttLszáha. Igy a Tisza megfertőzéSégi ^"^Pőzliető. Ez igen -lényeges közegészRendszerem szerint
^feblerat ÁT"" a í t " n m a tiszai obiögetes,
•)ákat u t
. 'fokozatosan a beömlő feká.li
^ a t a o", . 1 . Hivatalos személyek nyilatíiél több A ^ ° cy atornában 15000 köbméter0
lerll!c
iszaplerakodás várható. Miután
• ouo viz loiadeu szcuacséjc a moniák ós

(-) A városi üzemek kritikája. Néhány
hónappal ezelőtt — mint megírtuk — Back
Bernát törvényhatósági bizottsági tag a
pénzügyi bizottság megbízása alapján fölülvizsgálta az összes városi üzemeket ós egy, a
tanácshoz beterjesztett vélleményes jelentésében erős kritika tárgyává tette az üzemek
körül folyó gazdálkodást. Különösen azt kifogásolta, hogy a város az üzemekhez szükséges anyagokat drágábban szerzi be, mint
magánemberek, akiknek ipari vállalatuk
van. A véleményes jelentést kiadták Buócz
Árpád városi gépészmérnöknek, hogy jelentés 'formájában tegye meg az észrevételeit.
Buócz jelentését Balogh Károly pénzügyi tanácsos ma mutatta be a tanácsnak. A jeleutősben Buócz adatokat, sorol fel arra vonatkozólag, hogy a mérnökség minden esetben a
tanács utasítása alapján rendeli meg a szükséges anyagokat, amelyekhez szerinte mérsékelt árért jut hozzá a város. A tanács a jelentést iföl iilvizsgálat céljából kiadta a műszaki bizottságnak.
«13 a B » ®
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Minden egyes előadáson
vetítésre kerül az ^

mérkőzése.
A szezon első nagy
l sporteseménye. I
Előadások hétköznapokon b'26, vasárnap 2 órától folytatólag.
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S P O R T .
o Hírek a SzAKból. A SzAK összes
csapatai vasárnap déitotámi féli 3 óraikor teljes
tréninget lartianakl melyem az első csapat
tagjai kivételi 'nélkül meg fognak jdienni. —
A 'tréninget Horváth Pál szövetségi ibiró vezeti és az tréningjegigyel tekinthető meg. —
Vér János, a kiváló futballista — mint halijuk — ismét 'tréninigbe ált't és a SzAKiban fog
szerepeilini. — Dénes Károly, a szegedi származású kiváló vivó 'lett a győztese a vasárnapi bécsi nemzetközi vivó versenynek. Dénes az első dijat nyerte, egy gyönyörű arany
plakettet.
o A magyar-angol mérkőzést, a pünkösd attrakcióját, komoly veszedelem fenyegeti, ha az Eoening News nevű angol újság
hire igaz. Az Eveniing News beszámolt az
angol válogatott csapat tervezett túrájáról s
ebben a cikkében megírta, hogy az angol szö-t
vétség 750 fontot, vagyis 18.000 koronát kér
a magyar földön lejátszandó
mérkőzésért.
Bármilyen vagyonos különben a MLSz, 'lehetnek jövedelmezők az angol meccsek, ilyen
nagy árt még sem fizethet értük. Az AFA.
ugy látszik, minden porcikájában proíeszszáonótus, még Anglia reprezentatív csapatával is kereskedik, iinég abból is hasznot
akar húzni. Megírta az Eveniug News azt is.
hogy az angolinorvég meccs máris elmarad,
mert a .norvégek sokalták az angol csapat
borsos árát. Nem lehetetlenség tehát, hogy az
AFA a csapat áráuak a fölverésével akar a
kötelezettsége alól kibújni. Nem tudjuk, mii
és mennyi igaz az angol újság híréből. iEgy
bizonyos azonban. Elvben megállapodás történt már az angol-magyar mérkőzésre vonatkozóan, de az AFA követelését még a mai
(napig sem ismeri a magyar szövetség, mely
pedig már berendezkedett a pünkösdi attrakcióra.

Royal nagy kávéházban
minden vasárnap

NAGY TOMBOLA
értékes n y e r e m é n y f á r j g a k k a l . n
Naponta czigányzene.

SZÍNHÁZI VACSORA!
Saját termésű kitünö hegyiborok.
Különlegesség: „ R o y a l Zöldike."

Tulajdonosok: Mafejkaés Fliegel.
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Egy férfi és egy asszony harca,

1914. február 20.
folytatását holnap délelőtt 9 órára halasztotta.
Holnap folytatják a tanúkihallgatásokat, azután
a perbeszédekre kerül a sor. ítélet valószínűleg
csak este lesz.

§ Az orgyilkos tisztiszolga. Annak ide(Saját tudósítónktól.) A szegedi törvényszék esküdtbirósága nagyon érdekes ügyet kez- jén jelentettük, hogy Jankovlievics Rajkó tisztidett tárgyalni ma délelőtt 9 órakor. Két sza- szolgát, aki augusztus 18-án gazdáját, Eisenbadkai baromfikereskedő került a vádlottak kolb Vilmos bécsi gárdakapitányt és Bolza
padjára halált okozó súlyos testisértés bűntet- Mária grófnőt agyonlőtte, a katonai törvénytével vádolva. A két, épen nem lovagias ér- szék orgyilkosság miatt halálra itélte és hogy
zelmű bácskai atyafi egy asszonyt ütött agyon ezt az Ítéletet kegyelem utján tizenöt évi nehéz
a szabadkai országúton. Tekintve, hogy a tár- börtönre változtatták át. A hadbíróság ezt a
gyalásra körülbelül negyven tanút idéztek be, megkegyel mezést megfölebbezte és a felebbviteli törvényszék uj tárgyalást rendelt el Az uj
két napot vesz igénybe a bizonyítási eljárás.
tárgyalást néhány nappal ezelőtt megtartották
A mai tárgyalást délelőtt kilenc órakor és a tisztiszolgát tizenhat évi súlyos börtönre
nyitotta meg Pókai Elek táblabiró, a főtárgya- ítélték. Jakovlievicset azonnal átvitték a möilerlási elnök. A vádat Horváth Jenő dr. királyi dorfi katonai fegyházba, ahol két nappal ezelőtt
ügyész képviselte, a vádlottakat Grün Béla dr. veszedelmesen megbetegedett.
szegedi és Bólits József dr. szabadkai ügyvéd
védte. A vádirat szerint a bűncselekmény harmadfélévvel ezelőtt történt. Öttömösön országos
vásár volt 1911. december 16-án. A vásáron
többek közt részt vett Mészáros Istvánné szabadkai baromfikereskedő és Patai János is,
x Szeged is jegyez a félmilliárdos
aki szintén baromfikereskedő Szabadkán. Patai
államkölcsönbőL
Ismertettük már az ötszáz
már régóta ismerte Mészárosnét és ahányszor
összekerültek egy vásáron, mindég udvarolga- millió korona névértékű állami járadékkölcsön
tott neki. Nem is annyira udvarolgatott, mint prospektusát, amely két nappal ezelőtt került
inkább incselkedett az asszonnyal, aki ezt nem nyilvánosságra. Publikálták a Magyar Altalános
valami szivesen vette és emiatt többször öszHitelbank vezetése alatt levő ismert konzorszeszólalkozás történt is köztük.
zium fölszólitását is, amelyben a kölcsönből
Legutóbb Patai megint Mészárosné körül
legyeskedett és az udvarlás nagyon drasztikus 400 millió koronára e hónap 21-én, szombaton
módjához folyamodott. Először föl akarta haj- tartandó nyilvános aláirásra vonatkozóan alátani Mészárosné szoknyáját és amikor ez ala- írási fölhívást tett közzé. A tanács ma délelőtt
posan leszidta, akkor Patai még nagyobb tartót/ ülésében Balogh Károly jelentette, hogy
gusztust kapott rá és fogdosni kezdte. Erre a fölhivás Szeged törvényhatósági bizottságámár Mészárosné se maradt adósa, előrántott
egy csomag paprikát és Patainak a szemébe hoz is megérkezett és azt javasolta, hogy Sze•
szórta. Patai majd megvakult az erős papriká- ged is jegyezzen a kibocsátandó kötvényekből
tól, elhagyta a vásárt és boszut esküdött Mé- és pedig a városnak azokat a tökéit fordítsák
szárosné ellen.
erre a célra, amelyek nem hoznak négy és fő'
Vásár után Mészáros Istvánné hazafelé százalék fiksz jövedelmet. Ilyen tőkék az alaigyekezett a rokonával, Kiskukoricza József 45 pítványok, amelyek egészen szép jövedelmet
éves szabadkai tyukkereskedő, ennek felesége,
Rideg Ágnes és a 19 éves Kiskukoricza István hoznának a négy és fél százalékos kamatovoltak vele. Patai János együtt ment kocsiján zással. A tanács elfogadta Balogh Károly preSzarapka János 25 éves baromfikereskedővel pozícióját s egyben kiadta az ügyet megés gyorsan hajtott, hogy Mészárosékat utolérje. tárgyalás céljából a pénzügyi bizottságnak.
Az országúton sikerült is neki elérni Mészárosné kocsiját, mire aztán elkezdődött a haddelA budapesti gabonatőzsde.
hadd. Patai és Szarapka leugrottak a kocsiról
és nekitámadtak Mészárosnénak Akácfa karókA batáridő piacon a tegnapi g y e n g ü l j
kal és sodronybottal verték agyba-föbe a sze- •nia ismét szilárdság váltotta föl. Az itt®11
rencsétlen asszonyt, akinek hasztalan sietett se- spekulánsok ugyanis rájöttek arra, bogy 95
gítségére Kiskukoricza József. A cifra nevü enyihe időjárás sem tudja megélénkíteni a
magyar fejbe vágta ugyan Patait, de ekkor kínálatot, amely napról-napra kisebbe®!,'
már ugy megverték Mészárosnét, hogy az há- ugy, bogy a malmok .kevés szükségletüket
rom nap múlva sérüléseibe belehalt. Patai pe- vad drágább árakon 'kénytelenek beszer®0!;
dig négy hétig feküt a verekedés után.
Ezért a fedezések, de leginkább a vásárlás
A mai tárgyaláson az egész társaság meg- újult erővel törtek ki, amelyek lényeg®
jelent az elhunyt Mészárosné kivételével. Patai megjavították ugy a buza, mint a rozs
és Szarapka voltak a vádlottak, a többieket zusát. ,A .forgalom igen élénk maradt. u
pedig mint tanút idézték be még egy csomó árfolyamok a következők:
emberrel együtt, akik szemtanúi voltak a vereBuza áprilisra 12.20—12.21, májusra
kedésnek. Először a vádlottakat hallgatta ki a —12.08, októberre 11.04-11.05. Rozs ápriÉ ?r
bíróság. Patai és Szarapka, mindketten egy- 9.21—9.22, októberre 8.65-8.66. Tengeri a r .
másra akarták tolni az inkriminált cselekményt. jusra 6.72-6.74, juliusra 6.86—6.88. Zaib »Pr
Patai azt mondta, hogy ő egyébként sem em- lisra 7.73—74, októberre 7.76-77. A késza®1
lékezik részletekre, mert részeg volt. Szarapka vásáron 5 fillérrel drágább áron 10.000
ebben a védekezésben sem maradt el a vád- buza került forgalomba.
lott társától. Ő is azt mondta, hogy ittas
A budapesti értéktőzsde.
volt.
A szilárd külföldi jelentést a
A tanúkihallgatás során érdekeseket monspekulál;
dott a tizenkilenc éves Kiskukoricza István.
sok
a
mai
előtözsdón
figyelmen
kivül
haTj.
Mindjárt az elevenjébe vágott:
— Nem is volt kérem egyik sem részeg, fák. A nagy üzlettelemség miatt a határ®
— mondotta a tizenkilenc éves Kiskukoricza pia© értékeinek az ára l e m o r z s o l ó d o t t
István. — Én ösmerem a részeg embert, annak meuetileg az áLlamvasutrészvény volt 3
A
zavaros a tekintete. A vádlottak"pedig rendesen sett. A készárupiaeou kötés alig volt. 080,11
dókpiac
változatlan.
A
zárlat
igen
néztek ki.
Kötöttek: Magyar lűtel 846.50-^íjj?
— Ilyen nagy emberismerő vagy te fiam,
— szólott az elnök. — Ugy látszik, kitanítottak Osztrák h i t e l 640.25—641. J e l z á l o g b a n k
450.50. Magyar bank 529—530. Gázizzó
téged, hogy mit mondjál.
» Kukoriczáné vallomásából sem maradtak 576. Ma gyar villamossági 545.50—54<.
el az érdekes részletek. A jóképű, tipikus ko- zalókos korona járadék 83.15—83.25.
faasszony ugyancsak szaporán tálalta azokat a rányi 670-670.25. Államvasút 719—
káromkodásokat, amelyekkel Patait illette, mi- Esztergomi 420. Salgó 751.
kor összevesztek. A hallgatóság nem győzött
pirulni.
Felelős szerkesztő : Pásztor J ó z s e f *
Egész estig tartottak a tanúkihallgatások,
Kiadótulajdonos: VArnay L.
amikor az elnök berekesztette a tárgyalást és h n i h i i i i i i h i i i i u i i i m i i i h h i
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III. felvonás. 1913.
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J o h n

R h e a d
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R ó b e r t

Caáder
Körmendy
Gömöri
Boróti
Tallián
Petheő
Gömöri
Körmendi
Tallián
Szohner
Baróti
Simkó
Petheő

felesége

a

fia

W e b s t e r

Meghívás

Csipke-

Kriszti nfcovlts

Gömöri
Körmendi
Tallián
Szohner
Mihó
Pálma
Simkó
Stella
Krlsztlnkovitf
Szendrő

%ongoratanitás
Szegheő Gyuláné, lakik Zászló-utcza
7. sz. a. zongoraórákat ad: kezdőket,
haladókat gyakorol, akár saját lakásán, de óhajtásra házhoz is megy.

külö- 1
tiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő é s
vegytisztltónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt „
inahajs z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajfiszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógy
vógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
'
• '
520
Izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fülérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
Gyenge
|e nők, g y e r mekek
lekek és
es betegség után
mindenki erőre kap a
Leinznger-féle „C h i n ar
vasbortól". Ára 2-40 filléa Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
520

A S Z E G E D I K E R E S K E D E L M I ÉS IPARBANK
1914. évi március hó 1-én délelőtt 11 órakor a SZEGEDI
KERESKEDELMI és IPARKAMARA termében tartandó

XLVI. évi

rendes közgyűlésére
A közgyűlés napirendje:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes
küldése.
2. Az igazgatóság évi jelentése és a mérleg
terjesztése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. A mérleg, a fizetendő osztalék, - valamint a
mentvény iránti határozathozatal.
5. Netáni inditványok az alapszabályok 9.
értelmében.

kielő-

fel§-a

Jegyzet. Az alapszabályok 25. §-a értelmében minden
részvényes, aki a közgyűlésen részt akar venni, részvényeit
8 nappal a közgyűlés előtt a bank pénztárainál: Szegeden, Baján,
Nagykikindán és Pancsován, vagy a Magyar Általános Hitelbanknál Budapesten, esetleg a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál, Szegeden téritvény ellenében letenni tartozik.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
Igazgatósága.

1914. évi magyar kir. adómentes 41|20|0-os törlesztéses állami járadék-kölcsön.
Kibocsátva 500,000.000'— korona, 425,000.000-— n. b. márka,
525,000.000*— frank, 20,833.333"6"8 tont sterling névértékben.
A tervszerinti töri sztés 1919. szept. l - ' n kezdődik. Fokozott sorsolás vagy felmondás legkorábban 1 9 2 4 . márc. 1-ére eszközölhető.

Aláírási felhívás.
Ezen kölcsönből 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 kor., 3 4 0 , 0 0 0 . 0 0 0 n. b. márka, 4 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 frank, 16,666.666»13»4» font sterling névértékű

•

1914. évi magyar királyi adómentes 4Vs%-os törlesztéses állami járadékkölcsön

+

ezennel nyilvános aláirásra bocsáttatik.

Az aláírás történik:
_
^

a) oly módon, hogy fizetésképen az 1914. julius 1-én és
Í915. január 1-én esedékes 1912. évi m. kir. 4l/2°/o-os állampénztárjegyek, melyekből tudvalevőleg összesen M 106.000.000.— névérték van forgalomban, nyújtatnak be az alább felsorolt aláirási
helyeknél: a kiosztásnál az ily jegyzések teljes összegükben fognak tekintetbe vétetni.
b) készpénzfizetés ellenében, és pedig mindkét esetben:
1914. február 21-én szombaton
egyes aláirási helyeknél szokásos üzleti órákban és az illető
helyeken közzéteendő feltételek mellett:
Budapesten: a magyar királyi központi állampénztárnál,

az

,
Az aláirási ár ugy az
Készpénzaláirásokra nézve

1912.

évi

4,/Í'/O-OS

a Magyar Általános Hitelbanknál,
a m. kir. postatakarékpénztárnál,
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületnél,
a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál,
a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbanknál,
a magyar szent korona országainak területén:
valamennyi királyi állampénztárnál és adóhivatalnál;
továbbá a Magyar Általános^ütelbank,
a Pesti Magyar k e r e s k e d e l m e i k ,
A Mogyar Leszámitoló- és PénJváltó-Bank,
a Wiener Bank-Verein és
az Anglo-Oesterreichische Bank cimö intézetek összes fiókjainál.

magyar kir. állami pénztárjegyek beszolgáltatása esetén, mint a

9O450|0-t tesz,

hozzáaadva az 1914. évi március hó 1-től az átvétel napjáig járó 4 , /» 0 /°-os folyószelvénykamatokat.

1914. szeptember hó l-ig terjedő zárolási kötelezettséggel történő jegyzések
különös figyelemben fognak részesülni.
m
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Gólya árúház

MEGNYÍLT!!!
Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmüárúk,
pongyolák, blousok, aljak,

^

3—4 szobás

ir®lá«a|

1914 k b x m 2 0 ,_

. .t^iüg*'.

ó

alkalmas

helyiséget

„ASPIRATOR

keres előkelő részvénytársaság
a belvárosban 1914. május l-re.
Írásbeli ajánlatok az A B O N Y I (ezelőtt
:: Békei-fele) hirlapirodába kéretnek. ::

mosógéppel!

női ingek, alsószoknyák,
kötények,

csipkék,

him-

zések, keztyflk, harisnyák

Vénig gyula

és mindenféle női és térti
divat cikkekben

:-:

igen olcsó árakkal!

MEGNYÍLT!!!
******

QimftwH

2 óra alatt annyi
ruha mosható, mint
ezelőtt egy személy
egy nap alatt mosott

cipész és orthopéd,

Szeged, Jókai-utca.
Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhívom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.

Ara 8 korona.
Egyedárusitás Csongrádvármegye
részére

flmepllial clpöü spcdálísla Mszlflíje I.

( 5 beteget!

A rirgyógymód edz és gyógyít Idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csnz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fflrdő külön férfi- éa nöi
gyógyosztályiban. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket is
a nagyérdem A közönség figyelmébe ajánljak

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

műszaki üzletében

ttMHfr is. sz.

Ötszáz millió 1914. évi 4 1 | 2 V o s törlesztéses m. kir. állami járadéki kölcsön kibocsátása, rz: —

l

A f. hó 21-én, szombaton

0
0

nyilvános aláírásra kerülő 41|2°|0-os állami törlesztéses járadék-kölcsönre

előjegyzéseket már most elfogadok
az eredeti feltételek mellett, 9 0 kor. 4 5 filléres árfolyamon.
| A névértékben történő kisorsolás íiyyelembe vételével 1
ezen adómentes
állampapír
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tiszta kamatot
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jövedelmez

és állandó befektetésre kiválóan alkalmas.
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